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ส่วนท่ีส่วนท่ี  ๑๑  
  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
๑.  ด้านศักยภาพ 
 

           ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
          องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๕  หมู่ที่ ๕ 
ต้าบลแก่งเสี้ยน  อ้าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ห่างจากอ้าเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 
ประมาณ  ๘๗.๕๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ ๕๔,๗๐๐ ไร่   องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยนได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต้าบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๓๘  
โดยมีนายธัญญา  ดารา-พิสัยสุข  เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยต้าแหน่ง) คนแรก  และได้เปลี่ยนเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบล  มีนายสังวรณ์   เขาถ้้าทอง  เป็นนายกฯ คนแรก 
 

 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน นายประสงค์      ทับข้า    ผู้ใหญ่บ้าน 
2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก นายชยพล         หนูขาว    ผู้ใหญ่บ้าน 

 3 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม นายสมควร        นินจันทร์    ผู้ใหญ่บ้าน 
4 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง นางสาวบุณยนุช  รอดสิน   ผู้ใหญ่บ้าน 

 
            ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

 เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา  จึงท้าให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง  และมีอากาศร้อน 
อบอ้าวมากในฤดูร้อน  ส่วนฤดูหนาวไม่หนาวจัดยกเว้นบริเวณเทือกเขา มีอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 28.48 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 42.50 องศาเซลเซียส  โดยเดือนท่ีมีอากาศร้อนที่สุดในรอบปีคือเดือนเมษายน   

  

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล   

    ฤดูร้อน    เริ่มมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม  ในระยะนี้เป็นส่วนของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม  ท้าให้มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน  

ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึง เดือนพฤศจิกายน  โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้พัดมาปกคลุม ท้าให้มีฝนตกโดยตกชุกที่สุดในเดือนกันยายนและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงสุด   

ฤดูหนาว   เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดผ่าน ท้าให้ความ
หนาวเย็นและแห้งแล้งปกคลุม  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
 เขตที่ราบลุ่ม 

พ้ืนที่ในหมู่ที่ 7  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มท้าให้ดินมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ และพ้ืนที่ในหมู่ที่ 4, 5 
และ 6  ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังและดินปนทราย   

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 4 

 

 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  - แม่น้้า   จ้านวน    1 แห่ง 

-  ฝาย   จ้านวน  ๑๐   แห่ง 
  - บ่อน้้าตื้น  จ้านวน    ๔  บ่อ 
  - สระน้้า   จ้านวน  ๒๒  บ่อ 
  - บ่อโยก   จ้านวน    ๖ แห่ง 

 

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
       ประกอบด้วยป่าหลายชนิดผสมกันอยู่ตามธรรมชาติ  ได้แก่  ป่าดิบแล้ง มักพบตามที่ราบลุ่มและริมห้วย  

ซึ่งมีลักษณะผสมกันอยู่ระหว่างป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง  มักพบในพ้ืนที่บริเวณยอดเขาท่ีมีความสูงไม่มากนัก  
และป่าเบญจพรรณมักพบติดต่อกับป่าเต็งรัง และอยู่ในระดับที่ต่้ากว่า  สภาพป่าส่วนใหญ่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์  
พันธุ์ไม้ที่ส้าคัญ  ได้แก่  ป่าสัก  ส่วนไม้พ้ืนล่าง  ได้แก่  ไม้ไผ่  เถาวัลย์  และหญ้าชนิดต่าง ๆ 
 

แผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
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๒.  ด้านการเมือง / การปกครอง 
 
    

๒.๑  เขตการปกครอง 
 เขตพื้นที ่

ทิศเหนือ  ติดกับ  ต้าบลหนองกุ่ม อ้าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศใต้   ติดกับ  ต้าบลท่ามะขาม อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับ  ต้าบลปากแพรก อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก   ติดกับ  ต้าบลลาดหญ้า อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
         องค์การบริหารส่วนต้าบล  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  และนายกองค์การบริหาร

ส่วนต้าบล   โดยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  จ้านวนหมู่บ้าน
ละสองคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลนั้น   กรณีที่เขต
องค์การบริหารส่วนต้าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลจ้านวนหกคน และในกรณีมีเพียง
สองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่บ้านละสามคน  องค์การบริหารส่วนต้าบลมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนึ่งคน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

 

         ปัจจุบัน  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน  มาจาก
ค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และปัจจุบันผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหาร  จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ครั้งล่าสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๕  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗)  สรุปได้ ดังนี้ 
   -  จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน   จ้านวน ๓,๙๖๗   คน 

-  จ้านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน จ้านวน  ๓,๐๒๑  คน 
-  จ้านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนน    จ้านวน  ๓,๐๒๑  ใบ 
-  จ้านวนบัตรด ี       จ้านวน  ๒,๘๙๙  ใบ 
-  จ้านวนบัตรเสีย      จ้านวน       ๗๒  ใบ 
-  จ้านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน         จ้านวน       ๕๐  ใบ  

 
 

จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๓,๙๖๗  คน   จ้านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ๓,๐๒๑  คน   คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๕ 
 

ประเภท   
การ

เลือกตั้ง 
เขตเลือกต้ัง 

จ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง

ในบัญชี
รายชื่อ (คน) 

รวมผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ที่มาแสดงตน 
(คน) 

จ านวนบัตร
เลือกตั้ง  

ที่ได้รับมา
ทั้งหมด (ใบ) 

จ านวนบัตร
เลือกตั้ง 

ที่ใช้ในการ
ลงคะแนน 

(ใบ) 

บัตรดี 
(ใบ) 

บัตรเสีย 
(ใบ) 

บัตรไม่
ประสงค์
คะแนน 
(ใบ) 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

องค์การ
บริหาร 

ส่วนต้าบล  
แก่งเสี้ยน 

๓,๙๖๗ ๓,๐๒๑ ๔,๐๒๕ ๓,๐๒1 ๒,๘๙๙ ๗๒ ๕๐ 
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สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

      จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔) 
   -  จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน จ้านวน ๓,๖๖๘  คน 

-  จ้านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน  จ้านวน ๒,๔๙๘  คน 
-  จ้านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนน     จ้านวน ๒,๔๙๘  ใบ 
-  จ้านวนบัตรด ี        จ้านวน ๒,๓๘๘  ใบ 
-  จ้านวนบัตรเสีย       จ้านวน      ๖๘  ใบ 
-  จ้านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จ้านวน      ๔๒  ใบ 

       
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๓,๖๖๘  คน   จ้านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ๒,๓๘๘  คน   คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๐ 

   

 
    รายช่ือคณะผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
1 นายสมชาย  ฟักทอง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน 092-5266692 
2 นายเล็ก  วงสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน 098-3027886 

 3 นายเพชรรัตน์  ชนะเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน 098-5582402 
4 นางอ้าไพ  ฤทธิ์ค้ารพ เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต้าบลแก่งเสี้ยน 088-4588278 

 
     รายช่ือสมาชิกสภาฯ  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
1 นายณรงค์  แก้วบัวดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลแก่งเสีย้น 084-3144279 
2 นางสมบูรณ์  เงินบาท รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลแก่งเสี้ยน 085-7043478 

 3 นางบานเย็น  รอดภัย สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 4 092-9083917 
4 นายจรัญ  หนูขาว สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5  086-1651963 
5 นางวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 6  086-1623503 
6 นายสายัณห์  ชนะเลิศ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 7 080-6569778 
7 นายวีรยุทธ  จันทร์จู สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 7 087-1588409 
8 ส.ต.ท.เสน่ห์  ด้าดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน 089-2554669 

 

   (ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2559) 

 

ประเภท       
องค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น 
เขตเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิก

สภาฯ (คน) 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้บริหาร (คน) 

บัตรดี      
(ใบ) 

บัตรเสีย    
(ใบ) 

บัตรไม่
ประสงค์

ลงคะแนน 
(ใบ) 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแก่งเสี้ยน 

ต้าบลแก่งเสี้ยน 
หมู่ที ่๔, 5, 6, ๗ 

๓,๖๖๘ ๒,498 ๒,๓๘๘ ๖๘ ๔๒ 
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๓. ประชากร 
 

    ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

พื้นที่ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ประชากรชาย 
(คน) 

ประชากรหญิง 
(คน) 

จ านวนประชากร
ทั้งสิ้น (คน) 

จ านวนครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 760 745 1,505 793 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 565 562 1,127 456 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 987 1,026 2,013 694 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 573 650 1,223 540 

รวม 2,885 2,983 5,868 2,483 
 

                                                                                             (ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2559) 
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๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
 

แบ่งตามช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

ช่วงอายุระหว่าง  2 สัปดาห์ - 2 ปี 180 132 312 

ช่วงอายุระหว่าง 3- 6 ปี 196 186 382 

ช่วงอายุระหว่าง   7-12 ปี 334 233 567 

ช่วงอายุระหว่าง   13-19 ปี 233 303 536 

ช่วงอายุระหว่าง   20-39 ปี 895 965 1,860 

ช่วงอายุระหว่าง   40-59 ปี 738 820 1,558 

ช่วงอายุระหว่าง   60-70 ปี 195 215 410 

ช่วงอายุระหว่าง   71-79 ปี 86 88 174 

ช่วงอายุระหว่าง   80-100 ปี 28 41 69 

อายุมากกว่า 100 ปี - - - 

รวมประชากร  ทั้งสิ้นจ านวน 2,885 2,983 5,868 

 

                                                                              (ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2559) 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 9 

 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
  

มีโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ้านวน 1 แห่ง 
 

ล าดับที่ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน โทรศัพท์ 

1. โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 18 340 ๐๓๔-๖๐๒๙๒๐ 

รวม 18 340  
 

     (ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2559) 
 

                    มีศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กฯ  จ้านวน  1  แห่ง 
 

ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน โทรศัพท์ 

1. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดถ้้าขุนไกร 3 73 - 

รวม 3 73  
   

(ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2559) 
 

 
 

๔.๒  การสาธารณสุข 
 

        มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหนองสองตอน  จ้านวน 1 แห่ง 
 

ล าดับที่ สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน
เจ้าหน้าที่ 

จ านวน  
อสม. 

โทรศัพท์ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหนองสองตอน   4 86 ๐๓๔-๖๐๒๙๑๙ 
รวม 4 86  

 

(ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2559) 
 

จากการส้ารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน   ได้แก่   โรคความดัน  โรคเบาหวาน   โรคเอดส์             
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก  และโรคอ่ืน ๆ   มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ้าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยนและหน่วยงาน
สาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส้าคัญในเรื่องนี้   ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด้าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี  
ส้าหรับเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี  ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ้าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก้าลังกายยังไม่
สม่้าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน
พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ  สาธารณสุข  จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
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 สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ประชาชนต าบลแก่งเสี้ยน)  
 

ล าดับ
ที่ 

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

หมู่ที่ 
4 

หมู่ที่ 
๕ 

หมู่ที่ 
๖ 

หมู่ที่ 
๗ 

หมู่ที่ 
4 

หมู่ที่ 
๕ 

หมู่ที่ 
๖ 

หมู่ที่ 
๗ 

๑ โรคอุจจาระร่วง ๑๙ ๑๐ ๒๘ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๓ โรคไข้เลือดออก ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๔ โรคปอดบวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๕ โรคตาแดง ๘ ๕ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๖ โรคคางทูม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๗ โรคสงสัยหูดับ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๘ โรคหนองใน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๙ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๑๐ โรคมือเท้าปาก ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๑ โรคอีสุกอีใส ๑ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 

(ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2559) 
 

๔.๓  อาชญากรรม 
 ด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

        มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ป้องกันการโจรกรรม  ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความความเสียหายชีวิตและทรัพย์สิน บันทึกข้อมูล  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุนแรง  รวมถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  เพ่ือเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการตามจับหรือสืบสวนคดีในพ้ืนที่
รับผิดชอบของต้าบลแก่งเสี้ยน โดยเริ่มติดตั้งแล้ว จ้านวน ๒ หมู่บ้าน คือ 

(๑)  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน   จ้านวนติดตั้งกล้องวงจร  ๘  จุด 
(๒)  หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก        จ้านวนติดตั้งกล้องวงจร  ๘  จุด 

      

 ๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ชุมชนต้าบลแก่งเสี้ยน ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น้า  ประชาชน  หน่วยงาน

ราชการ  และ อบต.แก่งสี้ยน  ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ้า  การแก้ไขปัญหาของ อบต.แก่งเสี้ยน  สามารถท้าได้
เฉพาะตามอ้านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้    
ถ้านอกเหนือจากอ้านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ้าเภอหรือต้ารวจแล้วแต่กรณี   ทั้งนี้ อบต.แก่งเสี้ยน ก็ได้ให้ความ
ร่วมมือจากมาโดยตลอด   

 

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน ได้ด้าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์  ดังนี้  
      (๑)  ด้าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์      
      (๒)  รบัลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
      (๓)  ประสานการท้าบัตรผู้พิการ 
      (๔)  ต้ังโครงการช่วยเหลอืผู้ยากจนไร้ที่พ่ึง   
      (๕)  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 11 

 

 
 

๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑   การคมนาคมขนส่ง 

         การคมนาคมติดต่อระหว่างอ้าเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต้าบลและหมู่บ้าน   
มีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ 4   (บ้านหนองสองตอน) 
1.  ทางหลวงสายกาญจนบุรี-บ่อพลอย  ผ่านหมู่บ้าน  ระยะทางประมาณ  3   กิโลเมตร 
2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน       รวม  8  สาย  รวมความยาวประมาณ  15.40  กิโลเมตร 
3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   รวม  6  สาย  รวมความยาวประมาณ    726  เมตร 
4.  ถนนลาดยางในหมู่บ้าน    รวม 10 สาย  รวมความยาวประมาณ    4.61  กิโลเมตร 

                 หมู่ที่ 5  (บ้านหนองจอก) 
   1.  ทางหลวงสายกาญจนบุรี-บ่อพลอย  ผ่านหมู่บ้าน  ระยะทางประมาณ  500 เมตร 

2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน       รวม  12  สาย  รวมความยาวประมาณ  34.30  กิโลเมตร 
3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   รวม  7  สาย  รวมความยาวประมาณ       870 เมตร 
4.  ถนนลาดยางในหมู่บ้าน    รวม  8  สาย  รวมความยาวประมาณ    17.81  กิโลเมตร 

  หมู่ที่ 6  (บ้านตรอกมะตูม) 
1.  ทางหลวงสายกาญจนบุรี-บ่อพลอย  ผ่านหมู่บ้าน  ระยะทางประมาณ  1,500  เมตร 
2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน        รวม  4  สาย   รวมความยาวประมาณ  35.00  กิโลเมตร 
3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    รวม  2  สาย  รวมความยาวประมาณ  1.00  กิโลเมตร 
4.  ถนนลาดยางในหมู่บ้าน     รวม  7  สาย  รวมความยาวประมาณ  18.20  กิโลเมตร 

  หมู่ที่ 7  (บ้านท่าดินสอพอง) 
1.  ทางหลวงสายท่าน้้าตื้น-เขาปูน  ผ่านหมู่บ้าน  ระยะทางประมาณ    2   กิโลเมตร 
2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน      รวม  7  สาย   รวมความยาวประมาณ  14.01  กิโลเมตร 
3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รวม  6  สาย  รวมความยาวประมาณ    1.65  กิโลเมตร 
5.  ถนนลาดยางในหมู่บ้าน   รวม  5  สาย  รวมความยาวประมาณ  10.50  กิโลเมตร 

 
๕.๒  การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด้าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  อบต.แก่งเสี้ยน จึงไม่สามารถด้าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย  เพ่ือที่จะท้าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมกันหา
วิธีการที่จะด้าเนินการแก้ไข  ทั้งนี้ อบต.แก่งเสี้ยน ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขต อบต.แก่งเสี้ยน มีไฟฟ้าใช้  
ดังนี้ 

(๑)  จ้านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   2,483   หลังคาเรือน 
(๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ้านวน   98  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
- หมู่ที ่4   มีไฟฟ้าใช้   793   หลังคาเรือน  จ้านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,505  คน   
- หมู่ที ่5   มีไฟฟ้าใช้   456   หลังคาเรือน  จ้านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   ๑,๑๒7  คน    
- หมู่ที ่6   มีไฟฟ้าใช้   694   หลังคาเรือน  จ้านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   ๒,๐๑3  คน   
- หมู่ที ่7   มีไฟฟ้าใช้   540   หลังคาเรือน  จ้านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,๒๒3  คน   
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 ๕.๓   การประปา 
 แหล่งน้ าอุปโภค  

 หมู่ที่ 4   (บ้านหนองสองตอน) 
- มีหอถังประปา จ้านวน   9   แห่ง   ครัวเรือนใช้น้้าประปา  793  หลังคาเรือน    
- มีบ่อบาดาล    จ้านวน   9   แห่ง    

 หมู่ที่ 5  (บ้านหนองจอก) 
- มีหอถังประปา จ้านวน   9   แห่ง   ครัวเรือนใช้น้้าประปา  456  หลังคาเรือน    
- มีบ่อบาดาล    จ้านวน   9   แห่ง 

 หมู่ที่ 6  (บ้านตรอกมะตูม) 
- มีหอถังประปา จ้านวน  15  แห่ง  ครัวเรือนใช้น้้าประปา  694  หลังคาเรือน    
- มีบ่อบาดาล    จ้านวน  15  แห่ง    

 หมู่ที่ 7  (บ้านท่าดินสอพอง) 
- มีหอถังประปา จ้านวน   2  แห่ง   ครัวเรือนใช้น้้าประปา  540  หลังคาเรือน 
- มีบ่อบาดาล     จ้านวน  2  แห่ง    

 
 ๕.๔   โทรศัพท์ 
   (ในเขตพ้ืนที่ อบต.แก่งเสี้ยน ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ)   
 
 ๕.๖   ไปรษณีย์หรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   (ในเขตพ้ืนที่ อบต.แก่งเสี้ยน ไม่มีไปรษณีย์หรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์) 

 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 

 ๖.๑  การเกษตร 
 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน ประกอบอาชีพ  รับจ้าง  ปลูกพืชผัก พืชไร่  เกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญ  ได้แก่   มันส้าปะหลัง  อ้อย พืชผัก พืชไร่   ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๖๐    ของจ้านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพปลูกพืชผัก  ร้อยละ      ๑๕    ของจ้านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      ๒๐    ของจ้านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๕    ของจ้านวนประชากรทั้งหมด       

 
 ๖.๒  การประมง 
    (ในเขตพ้ืนที่ อบต.แก่งเสี้ยน ไม่มีการประมง) 
 
   

๖.๓ การปศุสัตว์ 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ไก ่ 

หม ู แพะ    
 -  ฟาร์มเลี้ยงไก่     จ้านวน  4  แห่ง 

      -  ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ   จ้านวน  1  แห่ง 
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 ๖.๔  การบริการ 
๑.  การบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย  Free WiFi  TOT  ตามจุดชุมชนในพ้ืนที่ต้าบลแก่งเสี้ยน        

ทั้ง  ๔  หมู่บ้าน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของ อบต.แก่งเสี้ยน อย่างทั่วถึง 
๒.  การบริการกล้องวงจรปิด ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.แก่งเสี้ยน จ้านวน 2 หมู่บ้าน คือ  

บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4  และบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5  
 
 ๖.๕  การท่องเที่ยว 

ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส้าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 
 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
 

มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้า จ้านวน 1 แห่ง 

 
 

๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์ 

-  ปั๊มน้้ามันและก๊าซ  จ้านวน   1    แห่ง 
    -   โรงสี    จ้านวน   1    แห่ง 
 

 กลุ่มอาชีพ 
 

ล าดับที่ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. 
จ านวน
สมาชิก 

โทรศัพท์ 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ หมู่ที่ ๔ 30 ๐๘๑-๘๒๐๗๕๕๐ 
2. กลุ่มอาชีพผลิตเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ตรา”ยอดรส” หมู่ที่ ๔ 15 ๐๘๑-๔๕๙๗๓๓๕ 
3. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเจียระไนนิล ถ้้าขุนไกร หมู่ที่ ๕ 14 ๐๘๑-๘๕๗๖๒๓๑ 

รวม 5๙  
 

(ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2559) 
 
๖.๘  แรงงาน 

จากการส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก้าลังแรงงาน  ร้อยละ  
๘๐ ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี  บางส่วน ไปรับจ้างท้างานนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท้างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและท้าการเกษตร   

 
 

ล าดับที่ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า จ านวน
(แห่ง) 

โทรศัพท์ 

1. บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จ้ากัด   ๑ 0-3451-0744-5 
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๗.  เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 
 ๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

มีจ้านวน 4 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

4 บ้านหนองสองตอน    760 745 1,505 202 
5 บ้านหนองจอก        565 562 1,127 231 
6 บ้านตรอกมะตูม      987 1,026 2,013 441 
7 บ้านท่าดินสอพอง    573 650 1,223 325 

รวม 2,885 2,983 5,868 2,483 
 

                                                                                               (ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2559) 
 
 
 ๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 

 

   (1) บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4  มีพื้นที่ทั้งหมด 13,000 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท้านา 
 ในเขตชลประทาน 

       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -       กก./ไร ่      -      บาท/ไร่      -      บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -       กก./ไร ่      -     บาท/ไร่      -     บาท/ไร่ 

2) ท้าสวน สวน          -          . 
       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -       กก./ไร ่      -     บาท/ไร่      -     บาท/ไร่ 

3) ท้าไร ่
  ไร่ข้าวโพด 

   5    ครัวเรือน 
  200 ไร ่

500   กก./ไร ่ 3,000  บาท/ไร ่ 5,000  บาท/ไร ่

  ไร่มันสา้ปะหลัง 
100   ครัวเรือน 
1,500 ไร ่

3,000 กก./ไร ่ 3,000  บาท/ไร ่ 5,000  บาท/ไร ่

  ไร่ยูคาลิป 
    1   ครัวเรือน 
1,500 ไร ่

5,000 กก./ไร ่ 3,000  บาท/ไร ่ 4,500  บาท/ไร ่

4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบ ุ
. 

       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -       กก./ไร ่      -     บาท/ไร่      -     บาท/ไร่ 
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  (2) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5  มีพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทนุการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท้านา 
 ในเขตชลประทาน 

       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -      กก./ไร่      -      บาท/ไร่      -      บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
     7    ครัวเรือน 
    80   ไร ่

1,500  กก./ไร ่ 7,000 บาท/ไร ่ 23,000  บาท/ไร ่

2) ท้าสวน สวนยางพารา. 
     2   ครัวเรือน 
   100 ไร ่

เริ่มปลูก        -     บาท/ไร่      -     บาท/ไร่ 

3) ท้าไร ่
  ไร่อ้อย 

    50   ครัวเรือน 
 2,000 ไร ่

5,000  กก./ไร ่ 1,500  บาท/ไร ่ 3,000  บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด 
    20  ครัวเรือน 
 1,000 ไร ่

6,000  กก./ไร ่ 1,800  บาท/ไร ่ 3,600  บาท/ไร ่

  ไร่มันสา้ปะหลัง 
  300  ครัวเรือน 
 4,000 ไร ่

4,000  กก./ไร ่  4,500  บาท/ไร ่ 8,800  บาท/ไร ่

  ไร่ผักชี 
  100  ครัวเรือน 
  700  ไร ่

  500  กก./ไร ่ 20,000 บาท/ไร ่ 40,000 บาท/ไร ่

4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบ ุ
. 

       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -       กก./ไร ่      -     บาท/ไร่      -     บาท/ไร่ 
 
 
 
 

  (3) บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  มีพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท้านา 
 ในเขตชลประทาน 

       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -      กก./ไร่      -      บาท/ไร่      -      บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -      กก./ไร่      -      บาท/ไร่      -      บาท/ไร่ 

2) ท้าสวน สวน        -           .                          
       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -      กก./ไร่      -      บาท/ไร่      -      บาท/ไร่ 

3) ท้าไร ่
  ไร่อ้อย 

     1    ครัวเรือน 
     80  ไร ่

1,500  กก./ไร ่ 5,000  บาท/ไร ่ 9,000  บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด 
    12  ครัวเรือน 
   200 ไร ่

  400  กก./ไร ่ 2,500  บาท/ไร ่ 4,000  บาท/ไร ่

  ไร่มันสา้ปะหลัง 
  100  ครัวเรือน 
 2,000 ไร ่

4,000  กก./ไร ่  4,500  บาท/ไร ่ 7,200  บาท/ไร ่

  ไร่ฝรั่ง 
     1   ครัวเรือน 
     5   ไร่ 

 2,000  กก./ไร ่ 4,000  บาท/ไร ่ 8,000  บาท/ไร ่

4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบ ุ
. 

       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -       กก./ไร ่      -     บาท/ไร่      -     บาท/ไร่ 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 16 

 

  (4) บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท้านา 
 ในเขตชลประทาน 

       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่

     -      กก./ไร่      -      บาท/ไร่      -      บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
    50  ครัวเรือน 
   300 ไร ่

800   กก./ไร ่ 3,000  บาท/ไร ่ 7,000  บาท/ไร ่

2) ท้าสวน 
สวนดีปลี                         

     5   ครัวเรือน 
     30 ไร ่

1,000  กก./ไร ่ 50,000 บาท/ไร ่ 120,000 บาท/ไร ่

3) ท้าไร ่
  ไร่อ้อย 

     10  ครัวเรือน 
    300 ไร ่

4,000  กก./ไร ่ 2,000  บาท/ไร ่ 3,200  บาท/ไร ่

  ไร่มันสา้ปะหลัง 
      7   ครัวเรือน 
   100  ไร ่

2,000  กก./ไร ่  2,000  บาท/ไร ่ 3,600  บาท/ไร ่

4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบ ุ
. 

       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ่      -       กก./ไร ่      -     บาท/ไร่      -     บาท/ไร่ 

 
 
 

 ๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  (1) บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4  มีพื้นที่ทั้งหมด 13,000 ไร่  มีแหล่งน้้าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   1,500  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     2 
3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง 2     5 
5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย 1     10 
4. สระ 2     5 
5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

หมายเหตุ  บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4  น้้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม   



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 17 

 

 

  (2) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5  มีพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ไร่  มีแหล่งน้้าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   1,500  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     20 
3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       
5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย 1     10 
4. สระ 2     20 
5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

หมายเหตุ  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5  น้้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 18 

 

 

  (3) บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  มีพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร่  มีแหล่งน้้าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   1,500  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     20 
3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       
5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย 1     20 
4. สระ 2     10 
5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

หมายเหตุ  บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  น้้าที่ใช้เพ่ือการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 19 

 

 

  (4) บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่  มีแหล่งน้้าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน   1,500  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า 1     20 
2. ห้วย/ล้าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       
5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย       
4. สระ 2     10 
5. คลองชลประทาน 1     20 
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

หมายเหตุ  บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  น้้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 20 

 

 ๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

  (1) บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4  มีพื้นที่ทั้งหมด 13,000 ไร่                                           
                           มีแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้  
 

 แหล่งน้ า ไม่ม ี
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      20 
4.2 บ่อน้้าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      50  

4.4 ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้้าธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

หมายเหตุ  บ้านหนองสองตอน  หมู่ที่ 4  
- มีหอถังประปา จ้านวน  9  แห่ง    
- มีบ่อบาดาล    จ้านวน  9  แห่ง    

 

  (2) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5  มีพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ไร่   
                   มีแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้  
 

 แหล่งน้ า ไม่ม ี
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      80 
4.2 บ่อน้้าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      60  

4.4 ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้้าธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

หมายเหตุ  บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 5  
- มีหอถังประปา จ้านวน  9  แห่ง    
- มีบ่อบาดาล    จ้านวน  9  แห่ง 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 21 

 

  (3) บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  มีพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร่   
                   มีแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้  
 

 แหล่งน้ า ไม่ม ี
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      50 
4.2 บ่อน้้าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      60  

4.4 ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้้าธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

หมายเหตุ  บ้านตรอกมะตูม  หมู่ที่ 6 
- มีหอถังประปา จ้านวน  15  แห่ง   
- มีบ่อบาดาล    จ้านวน  15  แห่ง    

 
  (4) บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่   
                   มีแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้  
 

 แหล่งน้ า ไม่ม ี
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      30 
4.2 บ่อน้้าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      60  

4.4 ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้้าธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

หมายเหตุ  บ้านท่าดินสอพอง  หมู่ที่ 7  
- มีหอถังประปา จ้านวน  2  แห่ง    
- มีบ่อบาดาล    จ้านวน  2  แห่ง 
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑  การนับถือศาสนา 
 

   ประชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.แก่งเสี้ยน   
-  นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ  ๙๙    
-  นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ    ๑    

 

มีวัดจ้านวน  ๔  แห่ง  ดังนี้   
  ๑. วัดเนินพระงาม  หมู่ที่ ๔  บ้านหนองสองตอน 
  ๒. วัดถ้้าขุนไกร  หมู่ที่ ๕  บ้านหนองจอก 
  ๓. วัดหนองปลวก หมู่ที่ ๖  บ้านตรอกมะตูม 
  ๔. วัดเขาเทพนิมิต หมู่ที่ ๗  บ้านท่าดินสอพอง  
      
 

 ๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
 

-  ประเพณีวันปีใหม่    เดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้้าผู้สูงอายุ  เดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา     เดือน    กรกฎาคม     
-  ประเพณีวันออกพรรษา     เดือน    ตุลาคม     
-  ประเพณีลอยกระทง    เดือน พฤศจิกายน 

 
 ๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) นางจุรีพร  เจริญสมบัติ : งานท้าดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ  หมู่ที่ ๔  บ้านหนองสองตอน 
2) นางกุลยา  ไตรสิกขาม่ันคงดี : ผลิตเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ตรา”ยอดรส”  หมู่ที่ ๔   
    บ้านหนองสองตอน 
3) นายสามารถ  ทองเจริญ : เจียระไนนิล ถ้้าขุนไกร  หมู่ที่ ๕  บ้านหนองจอก 
 ภาษาถิ่น 
ประชาชนในพื้นท่ีใช้ ภาษากลาง 

  
๘.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 

 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ หมู่ที่ ๔  บ้านหนองสองตอน 
         2) กลุ่มอาชีพผลิตเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ตรา”ยอดรส” หมู่ที่ ๔  บ้านหนองสองตอน 

     3) วสิาหกิจชุมชน กลุ่มเจียระไนนิล ถ้้าขุนไกร หมู่ที่ ๕  บ้านหนองจอก 
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๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 ๙.๑  น้ า  

 น้้าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้้าที่ได้จากน้้าฝน  และน้้าจากด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น  

 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  แม่น้้า   จ้านวน      1     แห่ง 
-  ห้วย/ล้าธาร  จ้านวน      3     แห่ง 

     -  หนองน้้า/บึง  จ้านวน      2     บ่อ 
      -  สระน้้า  จ้านวน      8     บ่อ 

 แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 
 -  ฝาย   จ้านวน      3     แห่ง 

     -  บ่อโยก  จ้านวน      6     แห่ง 
-  คลองชลประทาน จ้านวน      1     แห่ง 

   -  หอถังประปา  จ้านวน    ๓5    แห่ง 
   -  บ่อบาดาล  จ้านวน    ๓5    แห่ง  
  
 ๙.๒  ป่าไม้ 

ประกอบด้วยป่าหลายชนิดผสมกันอยู่ตามธรรมชาติ  ได้แก่  ป่าดิบแล้ง   มักพบตามที่ราบลุ่มและ    
ริมห้วย  ซึ่งมีลักษณะผสมกันอยู่ระหว่างป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง  มักพบในพ้ืนที่บริเวณยอดเขาที่มีความสูง
ไม่มากนัก  และป่าเบญจพรรณมักพบติดต่อกับป่าเต็งรัง  และอยู่ในระดับที่ต่้ากว่า  สภาพป่าส่วนใหญ่มีสภาพป่าอุดม
สมบูรณ์  พันธุ์ไม้ที่ส้าคัญ  ได้แก่  ป่าสัก  ส่วนไม้พ้ืนล่าง  ได้แก่  ไม้ไผ่  เถาวัลย์  และหญ้าชนิดต่าง ๆ 
 
 ๙.๓  ภูเขา 
  ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา และสลับกับภูเขา 
 

๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ในพ้ืนที่ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส้าหรับเพาะปลูก  ท้าการเกษตร 
ท้าไร่  และที่อยู่อาศัย  เป็นร้านค้า  ตามล้าดับ  และมีพ้ืนที่สาธารณะทางทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้้า  
ต้นไม้  ส่วนทรัพยากรด้านน้้าในการท้าการเกษตรต้องรอช่วงฤดูฝน  เพราะมีแหล่งน้้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ                 
สภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  เป็นดินลูกรังและดินปนทราย   
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ส่วนที่ ๒   
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

  1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  
Electronic Local Administrative Accounting System  (e-LAAS)  สรุปการตั้งงบประมาณรายรับ และรายจ่าย
จริงขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน  ตามที่ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) ขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘),  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙),  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  และ  (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  อันมี
ลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน   เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก้าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท้าขึ้นส้าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ้าทุกปี  โดย อบต.แก่งเสี้ยน ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท้างบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด้าเนินงานให้  รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน ได้ด้าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัต ิ

(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

9 5 55.55 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 1 16.66 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสังคม 23 7 30.43 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร 
    การพัฒนาบุคลากร 

34 14 41.17 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    โครงสร้างพื้นฐาน 

68 37 54.41 

๖. ยุทธศาสตรด์้ายการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม  
    ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7 4 57.14 

๗. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบการบริหาร และการจดัการ 
    ด้านเศรษฐกิจ 

0 ๐ 0 

รวม 147 68 46.26 
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 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัต ิ

(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

11 10 90.90 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 2 50.00 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสังคม 13 7 53.84 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร 
    การพัฒนาบุคลากร 

114 111 97.37 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    โครงสร้างพื้นฐาน 

51 29 56.86 

๖. ยุทธศาสตรด์้ายการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม  
    ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

9 2 22.22 

๗. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบการบริหาร และการจดัการ 
    ด้านเศรษฐกิจ 

2 2 100.00 

รวม 204 163 79.90 
 

  
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัต ิ

(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

10 10 100.00 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 6 60.00 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสังคม 19 11 57.89 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร 
    การพัฒนาบุคลากร 

56 51 91.07 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    โครงสร้างพื้นฐาน 

116 52 44.83 

๖. ยุทธศาสตรด์้ายการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม  
    ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

15 14 93.33 

๗. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบการบริหาร และการจดัการ 
    ด้านเศรษฐกิจ 

1 1 100.00 

รวม 227 145 63.88 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน้า 26 

 

  
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัต ิ

(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 10 10 100.00 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 5 33.33 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสังคม 24 8 33.33 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร 
    การพัฒนาบุคลากร 73 67 91.78 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    โครงสร้างพื้นฐาน 70 9 12.86 

๖. ยุทธศาสตรด์้ายการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม  
    ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 24 24 100.00 

๗. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบการบริหาร และการจดัการ 
    ด้านเศรษฐกิจ 1 1 100.00 

รวม 216 124 57.40 
 
 

 การตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ตั้งงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 398,485.00 493,846.00 501,408.00 6,334,260.00 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ้า และค่าจ้างชั่วคราว 5,165,839.00 5,590,500.00 6,036,192.00 6,719,880.00 

งบด้าเนนิงาน (หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า
สาธารณปูโภค 5,457,526.00 4,808,553.00 4,737,800.00 6,861,160.00 

งบลงทุน 5,328,870.00 4,160,660.00 4,902,100.00 2,934,700.00 

งบรายจา่ยอื่น 20,000.00 853,441.00 0.00 20,000.00 

งบเงินอุดหนุน 120,000.00 1,093,000.00 1,322,500.00 1,230,000.00 

งบประมาณทัง้สิ้น 16,490,720.00 17,000,000.00 17,500,000.00 24,100,000.00 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ตั้งงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 395,461.00 284,096.00 483,144.00 446,801.00 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ้า และค่าจ้างชั่วคราว 5,164,153.00 5,570,556.00 6,021,578.00 589,331.00 

งบด้าเนนิงาน (หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า
สาธารณปูโภค 5,240,902.65 4,558,583.81 4,295,981.09 25,216.78 

งบลงทุน 5,230,361.86 3,608,006.52 4,894,938.19 0.00 

งบรายจา่ยอื่น 18,000.00 853,441.00 0.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 120,000.00 1,093,000.00 1,258,556,64 0.00 

งบประมาณทัง้สิ้น 16,168,878.51 15,997,953.33 16,954,197.92 1,061,348.78 
 

(ข้อมูล ณ  วันท่ี  28  ตลุาคม  2559)   
 

๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ซึ่งในการจัดท้าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด้าเนินการ
ก้าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   
 

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน  สามารถน้าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง 
คุณภาพ ได้ดังนี้   

 เชิงปริมาณ 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ้านวน  ๑๔๗  โครงการ 

    สามารถด้าเนินการได้     จ้านวน  5๘ โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  39.46 
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อบต. สามารถด้าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป 
และมีงบประมาณจ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถจะด้าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้เกินกว่าร้อยละ 50 

 

    ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
โครงการที่บรรจุในแผน   จ้านวน  ๒๐๔  โครงการ 

    สามารถด้าเนินการได้     จ้านวน  ๑16  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  56.86 

อบต. สามารถด้าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถด้าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    โครงการที่บรรจุในแผน   จ้านวน   ๒๒๗  โครงการ 
    สามารถด้าเนินการได้     จ้านวน   145  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  42.29 

อบต. สามารถด้าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป 
แต่มีงบประมาณจ้ากัด และด้าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในอัตราที่น้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    โครงการที่บรรจุในแผน    จ้านวน   ๒๑๖  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด้าเนินการได้     จ้านวน   124  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  57.40 

อบต. คาดว่าจะด้าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และจะด้าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 
 เชิงคุณภาพ  

 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน ได้ด้าเนินการในรอบปี พ.ศ. 2559  โดยยึดถือปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งจ้าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
1.1 ได้มีการท้ากิจกรรมร่วมกับท้องที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้

ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.2 ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ตามความ

เหมาะสมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญต่าง ๆ    
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๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.1 ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

   2.2 ได้มีการส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนที ่
 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
3.1 ได้มีจัดสวัสดิการสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.2 ได้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และมีการป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชน  

 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร  การพัฒนาบุคลากร 
4.1 ได้มีการอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน การอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ เพ่ือน้ามาปรับใช้กับองค์กร  
4.2 ได้มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1 ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน  ระบบน้้าประปา ไฟฟ้า       

          และอาคาร  
   5.2 ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ขุดลอกแหล่งน้้า ท้าฝายชะลอน้้า    

 

๖. ยุทธศาสตร์ด้ายการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.1 ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้าง 

  สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.2 ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
7.1 ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยนได้ด้าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน  มีดังนี้  

  

๑.  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา อย่างมีคุณภาพ 
2.  ลดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
3.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพตามท่ีลงทะเบียนทุกคน 
4.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่าง ๆ 
5.  ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข และการป้องกันโรคติดต่อ 
6.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานต่างๆ ของ อบต. 
7.  ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่าง ๆ ของ อบต. ด้วยความสะดวก 
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ส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้้าส้าหรับการอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง  
3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน้าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
5. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ถูกสุขอนามัย  
6. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

 
๒.๒ ผลกระทบ 
 

   การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
สามารถด้าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย 4 ปี ร้อยละ 50 จ้านวน 2 ปี และไม่ถึงร้อยละ 50 จ้านวน 2 ปี  
ซึ่งการด้าเนินงานนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขต อบต.แก่งเสี้ยน เช่น การก่อสร้างถนนไม่สิ้นสุดโครงการ ท้าให้
เกิดอันตรายในการสัญจรไป-มา  อบต.แก่งเสี้ยน ต้องเร่งก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นและซ่อมแซมปรับปรุงเมื่อถนนเกิดช้ารุด
เสียหาย เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไม่โอนงบประมาณตามประมาณที่ตั้งรับไว้  ท้าให้ไม่
สามารถด้าเนินโครงการต่าง ๆ ตามท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ 
 
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-2559 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท้างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ อบต. มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ้านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการให้ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะสามารถด้าเนินการได้ 
6)  อบต. ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
7) อบต. ไม่สามารถด้าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย 
 

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีใน

การท้างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท้าให้เกิดอุปสรรคในการด้าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  อบต. สามารถด้าเนินการได้เฉพาะตามอ้านาจหน้าที่ 
4)  อบต. ตั้งงบประมาณในการด้าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ

และบางรายการมากเกินไป  ท้าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
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 แนวทางการแก้ไข 
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

๑)  การจัดท้าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท้าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การด้าเนินงานของ อบต. ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี  กล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด้าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ้านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด้าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน               

มากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าอุปโภค-บริโภค และน้้าเพ่ือการเกษตร 
 

(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค้าแนะน้าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิ งรุกมากขึ้น  เพ่ื อให้ประชาชนได้รับ               

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของ อบต. 
 ๓)  เจ้าหน้าที ่อบต. ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับ อบต.
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ส่วนที่ ๓   
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 

  การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก้าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด้าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท้าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)    
สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท้า   
ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูป
ในระยะที่ ๓  (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก ่                  
(๑) คณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท้าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ   
(๒) คณะอนุกรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด้าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ    
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด  โดยได้มีการน้าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึง      
ได้พิจารณาน้าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น้าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด้าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการด้าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติจะน้าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน้าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก้าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม 
๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔)  นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ  จะได้น้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็น
แผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด้าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระส าคัญ 
 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท้าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล้าบากมากขึ้น  กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลง   
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  
“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง”  ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก”    
การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืน ๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล้าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ   จึงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวง
กว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึง 
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ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวง
แคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลาง ๆ   ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน้าเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต   นอกจากนั้น   
ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท้าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ  ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น  ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด้ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการ
ทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท้าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide)  ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง
ท้าให้ความเหลื่อมล้้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ 
ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญในทุกมิติ  เงื่อนไข
ภายนอกที่ส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน้าไปสู่ความเชื่อมโยงทุก
ระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ้านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส้าคัญหลายประการ  ทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง   ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ด้าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น   ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ
ตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ  ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่้ากว่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)  สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศ
ต่าง ๆ  ขยายก้าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกัน
การลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้  จะท้าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง 
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือ
แก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก้าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส้าคัญจากการปรับดุลอ้านาจของ
สหรัฐฯ  เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น้าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น  น่าจะมีผลท้าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙  มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง  โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี       
เป็นองค์ประกอบส้าคัญในการก้าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
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อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส้าคัญส้าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด้ารงชีวิตของคนและท้าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์  ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน้าเทคโนโลยีสีเขียวมา
ใช้ก็จะมีส่วนส้าคัญ  และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ  รวมทั้งน้้ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ้ากัดและความเสี่ยงส้าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส้าคัญ ส้าหรับภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด้าเนินธุรกิจ การด้ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจ้านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก้าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

 

ส้าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น   ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท้าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล้าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑  และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  และล่าสุด
ในปี ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์  สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลาย
ขึ้น  ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่ง    
ในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง   อาทิ  กลุ่มยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผล
ให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน  อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 
๑  ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล้าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล้าดับ 
ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิ
ภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท้าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
อันได้แก ่การด้าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแล
วินัยทางการเงินการคลังที่ก้าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความ 
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มั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ 
ให้มีการด้าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ  สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ
ด้าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส้าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล้าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่้าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่้า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมค่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ
มาก  จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส้าคัญ  ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการ  
ผลิตต่้า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า 
การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส้าหรับการด้าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณ การด้าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่้า ขาดความโปร่งใส และขาดความ
รับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่าง ๆ 
ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส้าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส้าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส้าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก้าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มัน่คงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ้ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหา
ความเหลื่อมล้้าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ้ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ความจ้าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท้าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้า และที่ส้าคัญเงื่อนไขจ้าเป็นที่ต้อง
ปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท้าให้จ้าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้น  ภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ้ากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด้าเนินธุรกิจและการด้าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคม
โลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น ทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น 
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เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน 
โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา
และปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่้า และปัญหาความเหลื่อมล้้าจะ
รุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ใน
ระยะยาว 
 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 
ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้
ได้นั้น จ้าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการด้ารงชีวิตการท้างาน และการเรียนรู้  ซึ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การด้าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล้าดับความส้าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวจะต้องก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว เพ่ือก้าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

 

ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ  จะน้าไปสู่การ
ก้าหนดต้าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผล
ให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  
การด้าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส้าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท้าให้การด้าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก้าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ้าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความ 
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เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ จะต้องมีการก้าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 

การก้าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน้าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้้า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่ง
จะท้าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส้าคัญในเวทีโลก สามารถด้ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส้าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด้าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด้าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก้าลังอ้านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ้านาจรัฐ การด้ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด้ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ้าเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก้าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ้าเป็นจะต้องก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง   มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง            (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน     (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส้าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส้าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมื อง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ้าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส้าคัญ อาท ิ
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง

ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด้าเนินชีวิตและการด้าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็งและยั่ งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท้าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส้าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว 
     ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส้าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 
     ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้้า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคม  สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส้าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้้า เน้นการปรับระบบ 

                 การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย   โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก้าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 43 

 
๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก้าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก้าหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได ้และมีการก้าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน้ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก้าหนดให้การด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท้ายุทธศาสตร์ 
การน้าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก้ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก้าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

การจัดท้าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด้าเนินการ
และยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก้าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท้าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
แก่งเสี้ยน มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  จึงได้น้าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท้าแผนพัฒนาสี่ปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ของท้องถิ่น  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  มีรายละเอียดดังนี้  

 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส้าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ  แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑)         
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มา
อยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่้ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่้ากว่าระดับที่จะท้าให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส้าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ
การลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่้ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง  โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ)  โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ใน
ต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท้าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก้าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก้าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่ง
สะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-
๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตเพ่ิมการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  
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๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส้าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด้าเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้น ไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด้าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก้าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล้าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล้าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน  ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้้าประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่้าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การท้าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  
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ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด้าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

 
๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและ
การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐  เป็นประชากรกลุ่ม    
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก้าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่้ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก้าลังแรงงานกว่าร้อย
ละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่้ากว่า นอกจากนี้ ก้าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ้านวนร้อยละ 
๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส้าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ
เพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
ก้าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท้าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี  ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่้า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยผลการวิจัยและการส้ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส้าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้้าด้านรายได้มีแนวโน้ม
ดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด 
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ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส้าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

 ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ 
เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส้ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท้าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย    
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท้างาน นอกจากนี้ ผู้
มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑  ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม 
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔,๕๔๔,๙๒๖ 
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส้าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต้าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ้าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น้าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดิน
เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ
ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก้าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิด
เป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทาน
บัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชาย
เลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสัตว์น้้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต้องน้าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ 
ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ 
๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่้ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 
๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
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(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้้าหลัก น้้าท้าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้้าท้าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้้าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้้า และการด้าเนินการ
ส้ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ้านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ้านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่
สามารถจัดสรรน้้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่ก้าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน้ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ท้าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗  มีประมาณ ๒.๖๙  ล้านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐  ต่อปี เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก้าจัด
ซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้า
ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก้าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส้าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่ อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้น
ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด้า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส้าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท้างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้้าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้้าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส้าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้้าเสียจากชุมชน ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน มีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ้าบัดน้้าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้้าเสียรองรับน้้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
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คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด้าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบ
กับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส้าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด้ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 
 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์
รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งาน
จากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส้านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส้ารวจการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส้าคัญใน
การพัฒนาการก้ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
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๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ้านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ้านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด้าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก้าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก้าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจาย
อ้านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด้าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอน
การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด้าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ้านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ้านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ้านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ้าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ้านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ้า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอ้านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต้าบล ท้า
ให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วน
เพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ้าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามล้าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม 
การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการ
สาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประเทศไทยก้าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย  และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

อย่างมาก  พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อ      
จัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
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ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และ
มาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 
 
 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก้าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล้าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท้าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท้าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
ค้านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก้าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซ่ึงส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น 
(๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่้าส้าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส้าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศ
ไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี
ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก้าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้าน
การยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และ
การขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค้านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ้าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่้าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 
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๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้้าเป็นปัญหาส้าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้้าด้านรายได้  โอกาสการ
เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคน
จนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้้ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่้าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ้าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจ้านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส้าคัญๆ 
ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด้าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด้าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด้าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ้านาจและจัดภารกิจ 
อ้านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ 
รัฐต้องด้าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการ
คลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็น
ธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ  เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ้านาจภาครัฐหันมาพิจารณา  ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  
โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาก
ขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส้าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท้างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง  Information Technology กับ  Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน้ามาซึ่ง
โอกาสที่ส้าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก ่๑) การลดข้อจ้ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ  ๒ ) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส้าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน้าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้้าปัญหาความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหา
การสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส้าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก หากมาตรการปฏิรูปในประเทศส้าคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท้าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด้ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส้าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่
เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อม
ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
เพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

 
 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู่ ท้าให้การ

ก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 56 

 
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท้าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 
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๕. แนวทางการพัฒนา 
 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก้าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด้าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด้าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรม  ระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส้าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้้า  ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
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ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าหนด
และจัดท้ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็น
ฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส้านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส้าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการ
เพ่ือสังคม 

 
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด้ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน

ดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก้าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก้าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
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(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส้าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส้าหรับผู้สูงอายุ 

 
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก้าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมือง   น่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด้าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ 
(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค้านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้้า และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
 

  ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
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  ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า         
การลงทุน และการบริการ โดยค้านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
  ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส้าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส้าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 

  ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดย
ค้านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก้าลังของทุกภาคส่วนน้าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก้าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
ก้าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้้า และองค์กรผู้ใช้น้้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก้าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์  ค้านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที ่    ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
  ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
ปรับระบบ         สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
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  ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ   เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส้าคัญกับการป้องกันน้้าท่วม วางแผนป้องกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนว
ป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 

  ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด้าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน              
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
  ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
  ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

 ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)        

        ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗)  ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์
ชาติ เบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย   โดยใน
เบื้องต้นได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมี
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ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็น
คติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”         

         ทั้งนี้  ได้มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย                 
๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน             
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ                 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     

         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ้าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท้าหน้าที่ก้าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงน้าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ 
ด้านที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
โดยจะก้าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส้าคัญ 
 

     ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย       
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นใน
สังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุ พพลภาพและโรคเรื้อรัง               
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก้าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม              
ที่ก้าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้้าใน
ทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร                 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของ
รัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้
เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ซึ่งจะน้าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้้าอันจะน้าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
        ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส้าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
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ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส้าคัญส้าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ้าภูมิภาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส้าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ้านวยความสะดวกต่อ
การค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่้ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้
สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
ทั้งนี ้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส้าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระ
ครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด้ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคน
ในชาติ ลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงานและน้้า โดยการก้าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการกระจายอ้านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  โดยมีประเด็น
การพัฒนาส้าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ
ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการ
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บริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ้านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส้าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส้าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
         ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน 
การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลด
ความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน  รวมทั้งการพัฒนาระบบ      โลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการ
ขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจาก
ถนนสู่รางเป็นหลัก 
         ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส้าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิม
การลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส้าคัญ
ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่
มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด้ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน้ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณา
การระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า
โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 

        ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพและโครงการ
พัฒนาท่าเรือน้้าลึกทวาย 

         ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก้าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุก
และรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด้าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่
ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดั บอนุภูมิภาค อาทิ               
การด้าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและ
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เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด้าเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด้าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ.2561 – 2564) 

 วิสัยทัศน์ 

 ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยง
อารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย  

 เป้าประสงค์รวม 

 เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน  (ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับ
สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดัน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น้าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน
และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0  
 

 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564)  

 วิสัยทัศน์  “เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 
 

เป้าประสงค์รวม 
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด้ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม  มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี 

2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรแบบ 

ครบวงจรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก้าหนดผังพ้ืนที่การเกษตร 
(Zoning) อย่างเหมาะสม 

4. จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน  มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจ 
ฐานรากในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

 ประเด็นวิสัยทัศน์  “เมืองแห่งความสุข” 
พันธกิจ  
1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง  
2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน  
3. สนับสนุนการจัดท้าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม  
4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม   

     และคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์การพัฒนา  
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนากลไกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
3. พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา  
    ในจังหวัดกาญจนบุรี  
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล  
6. พัฒนากลไกและส่งเสริมกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกต้าบล 
8. พัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลเพ่ือจัดสวัสดิการให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม  
9. วิจัยและพัฒนาชุมชนพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี  
10. พัฒนาทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองม่ันคงปลอดภัย  
กลยุทธ์การพัฒนา  
1. การบูรณาการและผนึกก้าลังร่วมกันทุกภาคส่วนในการสร้างความม่ันคงปลอดภัย  
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการ 
3. เสริมสร้างศักยภาพคนชุมชนในการสร้างความม่ันคง  
4. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้  
5. ส่งเสริม และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัย  
6. พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านความม่ันคงให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
7. ศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อน้าข้อมูลมาใช้ให้เท่าทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ  
8. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่ และเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.1561-1564)  
แผนงานที่ 1 กระบวนการสร้างความสุขของคนเมืองกาญจน์  
1. สร้างธรรมนูญแห่งความสุขของคนเมืองกาญจน์  
2. จังหวัดกาญจนบุรีประกาศขับเคลื่อนนโยบายสร้างธรรมาภิบาลในทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน  
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3. เสริมหลักความรู้เรื่องธรรมาภิบาล และการจัดการความสุขในองค์กร ชุมชน 
4. สร้างตัวชี้วัดความสุขของคนเมืองกาญจน์ ในระดับปัจเจก และระดับชุมชน  
5. ประชาพิจารณ์ร่างธรรมาภิบาลจังหวัด และธรรมนูญความสุขของคนเมืองกาญจน์  
6. ประกาศเป็นวาระของจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายธรรมาภิบาล และธรรมนูญแห่งความสุข  
7. ขับเคลื่อนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสภาองค์กรชุมชน 
8. ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  
9. ถอดบทเรียน ค้นหาชุมชนต้นแบบ ยกย่องประกาศเกียรติคุณ 
10. สร้างเครือข่ายต้าบลต้นแบบ 1 ต้าบลต้นแบบ ต่อ 5 ต้าบลเครือข่ายขยายผล  
แผนงานที่ 2 การจัดท้าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองกาญจน์ แบบบูรณาการ        

(แผนระยะสั้น และระยะยาว) 
1. สร้างเครื่องมือจัดเก็บระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (บริหารจัดการ โดย พัฒนาสังคม และความม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี (พมจ.) และ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี (พช.) ภาควิชาการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี และส้านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา
จังหวัดกาญจนบุรี) 

2. ด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. ประมวลผลข้อมูลโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
4. วางกรอบการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองกาญจน์ โดยคณะท้างานร่วมที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
5. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท้าแผนด้านคุณภาพชีวิต โดยให้พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี (พมจ.) เป็นศูนย์ประสานงานโครงการ  
6. ยกร่างแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการของคนเมืองกาญจน์ 
7. ประชาพิจารณ์แผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการของคนเมืองกาญจน์ 
 
 

แผนงานที่ 3 เมืองกาญจน์ปลอดขยะ (Green Kanchanaburi)  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะโดยมี ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, มณฑลทหารบกที่ 17, กองพลทหารราบที่ 9, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, 
สภาองค์กรชุมชน, ผู้แทนสื่อมวลชน, องค์กรเอกชน, ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 

2. จัดท้าแผนแม่บทเมืองกาญจน์ปลอดขยะ  
3. ด้าเนินการขับเคลื่อน  

3.1 ศูนย์จัดการขยะรวมของจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงาน 
       ทหาร  

3.2 การจัดการขยะต้นทาง โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนให้เกิด
ชุมชนต้นแบบและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง  

    - ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัด ประสานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้ง
คณะท้างานร่วมก้าหนดแผนขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทางแบบบูรณาการ  

    - จังหวัดกาญจนบุรีประกาศนโยบายปี 2560 เมืองกาญจน์ปลอดขยะ  (Green 
Kanchanaburi) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งปรับปรุงการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบัญญัติ ส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน และจัดท้าข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดวางระบบการ
จัดเก็บขยะให้สอดคล้อง กับระบบการคัดแยก โดยน้าร่องในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นที่มีปริมาณขยะมาก ได้แก่ เทศบาล
เมืองกาญจนบุรี  เทศบาลต้าบลปากแพรก  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อ้าเภอคัดเลือก  อ้าเภอละอย่างน้อย   
1 แห่ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าร่อง  โดยส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็น
หน่วยงานสนับสนุนและประสานงาน  
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3.3 การแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน โดยพลังงานจังหวัด  
4. ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ส้านักงานสถิต ิจังหวัด

กาญจนบุรี และตัวแทนภาคประชาสังคม  
 

แผนงานที่ 4 ปฏิรูปการศึกษา  
 1.จัดท้าฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุก

มิติที่เป็นเอกภาพ ทุกหน่วยงานเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ (ปี 2560)  
2. จัดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบของสภาการศึกษาจังหวัด เพื่อวางแผนควบคุม

พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ (ปี2559-2560) 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพผู้เรียนใน

ด้าน (ปี 2560-2564)  
          3.1 สร้างคุณธรรม และอัตลักษณ์ 3 ด้าน คือ ความกตัญญู ความกล้าหาญ และความโอบอ้อมอารี

เน้นหลักพระพุทธศาสนา ให้นักเรียน เรียนหลักสูตรธรรมศึกษาทุกโรงเรียน (400 โรงเรียน) สอนโดยพระสงฆ์ 
400 รูป (ใช้งบประมาณ 16 ล้านบาท) 

 3.2 สร้างระบบการศึกษาเพื่ออาชีพ 10 อาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น เด็กจบชั้นมัธยม 
สามารถประกอบอาชีพเสริมได้ อย่างน้อย 1 อาชีพ  

 3.3 น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการศึกษา โดยติดตั้ง wi-fi ทุกโรงเรียน (400 โรงเรียน) 
เน้นฝึกทักษะการสืบค้น ให้กับนักเรียนใน 20 ประเด็นที่เหมาะสม  

 3.4 นักเรียนต้องรู้ระบบการท่องเที่ยวสื่อสารกับชาวต่างชาติได้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย  (ภาษา
ที่ 1)  ภาษาอังกฤษ (ภาษาที่ 2)  และภาษาเมียนมา (ภาษาที่ 3)  

 3.5 สร้างหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีตามความต้องการหรือบริบทของ กาญจนบุรี       
4. ให้มีคณะท้างานขับเคลื่อนภารกิจตามข้อ 3  

  5. ให้มีคณะกรรมการก้ากับติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการปฏิรูปการศึกษาเป็นกลไก
ติดตามประเมินผล และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 แผนงานที่ 5 เมืองมั่นคง ปลอดภัย  
1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยกลางของจังหวัด โดย ป้องกันและบรรเทา    

สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดท้าแผนแม่บทการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยแบบบูรณาการ และศูนย์ข้อมูลความเสี่ยงจากภัย

พิบัติและสาธารณภัยระดับพ้ืนที่และชุมชน  
3. จัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการท้าแบบบูรณาการ  
4. มีระบบเฝ้าระวัง  เตือนภัย  และแจ้งเหตุกลางของจังหวัดกาญจนบุรี  โดยส้านักงานป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ ประสานความร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จ้ากัด มหาชน (จังหวัดเลขหมาย
เดียว call center กาญจนบุรี)  

5. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยจากอาชญากรรม โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี, ต้ารวจ และหน่วยงานด้านความ
มั่นคง โดยด้าเนินการ 

 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี  ท้าการส้ารวจข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด    
อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงานใด 

 5.2 จดัตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยจากอาชญากรรมขึ้น โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
หน่วยงานที่จังหวัดก้าหนด  ให้เป็นหน่วยกลางขับเคลื่อนด้าเนินการ  ท้าการประสานเชื่อมระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV)  ที่มีอยู่เดิมทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยให้มีศูนย์กลางของจังหวัดแห่งเดียวที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูล
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ร่วมกันได้ และด้าเนินการติดตั้งเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น สถานที่ส้าคัญของจังหวัด ย่าน
ชุมชนจุดเสี่ยงของจังหวัด  

6. จัดตั้งศูนย์บ้าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพย์ติดที่ได้มาตรฐาน  โดยศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยา  
เสพติดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบประสานด้าเนินการร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 

แผนงานที่ 6 การจัดการสวัสดิการสังคมแบบประชารัฐ  
1. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบประชารัฐ  
2. จัดท้าข้อมูล และจัดท้าแผนขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรี  
3. ขับเคลื่อน โดยหน่วยงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีและ เครือข่าย  
4. ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน ค้นหาองค์กรขับเคลื่อนต้นแบบ  
5. เผยแพร่ยกย่องประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบ  
6. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง  
 

แผนงานที่ 7 การจัดบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 
1.จัดให้มีศูนย์สุขภาพชุมชน (PCC) ในชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น ภายในปี 2564 อย่าง น้อย 4 แห่ง 
2.จัดให้มีทีมหมอครอบครัว เพ่ือส่งเสริมการสร้างสุขภาพและดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนเบื้องต้น 

ภายในปี 2564 อย่างน้อย 65 ทีม  
3.การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพครบทุกแห่ง  

 

 ประเด็นวิสัยทัศน์  “การท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัย” 
พันธกิจ  
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมารตฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวปลอดภัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภัย  
กลยุทธ์การพัฒนา  
1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
2. จัดศูนย์แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี  
3. พัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว  
4. พัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ  
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่  
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ้านวยความสะดวก และเส้นทางการท่องเที่ยวปลอดภัย  
7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  
8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  9. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องเล่นและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานความปลอดภัย  

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.1561-1564) 

แผนงานที่ 1 จัดท้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพแบบบูรณาการ (เน้นความร่วมมือจากหุ้นส่วนการ
ท่องเที่ยว รัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น)  

 

แผนงานที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น (เน้นการกระจายรายได้ให้เกิดข้ึนในชุมชน
ท้องถิ่น) 

2.1 พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามอัตลักษณ์และทุนทางสังคม
ของท้องถิ่น  



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 70 

2.2 เปิดแหล่งท่องเที่ยวสู่สากล  เช่น  สุสานสัมพันธมิตร  สะพานข้ามแม่น้้าแคว  พิพิธภัณฑ์ช่อง 
เขาขาด และอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ  

 

แผนงานที่ 3  ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ 
มาตรฐานด้านความปลอดภัยเพ่ือสร้างความประทับใจ  

 

แผนงานที่ 4  ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และเร่งคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ (มุ่งเน้น
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีคุณภาพ)  

 

แผนงานที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค (เส้นทาง 
คมนาคม เส้นทางท่องเที่ยว ป้ายชี้ทาง ลานจอดรถ น้้า ไฟฟ้า ห้องสุขา อาคารสถานที่รองรับ นักท่องเที่ยวทุก
ประเภท)  

แผนงานที่ 6  จัดท้าแผนพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (เน้นกิจกรรมตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการพักค้าง)  

แผนงานที่ 7  พัฒนาตลาดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์  

 

ประเด็นวิสัยทัศน์ “การเกษตรปลอดภัย”  
พันธกิจ 
5. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม

ปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก  
6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  
กลยุทธ์การพัฒนา  
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล แผนพัฒนาระบบเกษตร และการด้าเนินงานขับเคลื่อน อย่างสอดคล้อง

กับบริบทพ้ืนที่  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างธรรมนูญ ความสุขชุมชน 

และใช้ให้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร  
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรครบวงจร  
 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตรให้มีเสถียรภาพ  
 7. ส่งเสริมการผลิตให้เกิดผลิตภาพการเกษตรเพ่ิมขึ้น  
 8. ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางการเกษตรครบวงจร  
 9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 10. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร 
 11. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือการเกษตร  
 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.1561-1564)  
 

แผนงานที่ 1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Zoning) และแผนแม่บทการพัฒนาด้านเกษตรกรรม แบบ
บูรณาการของจังหวัดกาญจนบุรี (ปี 2561)  

 

แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยด้าเนินการ  

2.1 จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการเกษตร (ปี 2561)  
2.2 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนการวิจัยด้านการเกษตร (ปี 2561)  



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 71 

 
2.3 ส่งเสริมการสร้างเกษตรกรนักวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร (ปี 2561) 

 

 แผนงานที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และการใช้พลังงานทางเลือก
เพ่ือการเกษตร โดยด้าเนินการ  

3.1 พัฒนาแหล่งน้้า และระบบชลประทาน เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน (ปี 2561- 2564) 
 

 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ปี 2561-2564)  
 

แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม การก้าหนดเขตเกษตร (Zoning) และพ้ืนที่เกษตรแปลง
ใหญ่ (ปี 2561-2564)  

 

แผนงานที่ 6 จัดตั้งตลาดรวบรวมและกระจายสินค้าการเกษตร ร้านค้าชุมชน ตลาดกลางเกษตรร่วมกับ
บริษัทประชารัฐ และสภาองค์กรชุมชน (ปี 2561-2564) 

 

แผนงานที่ 7 การตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกร (ปี 2561-2564) 
 

แผนงานที่ 8 เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตแปรรูปเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน (ปี 2561-2564)  
 

แผนงานที่ 9 ผลักดันให้เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินเพ่ือการเกษตร (ปี 2561-2575) 
 

แผนงานที่ 10 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรมืออาชีพในยุคดิจิทัล “Smart Farmer” (ปี 2561-2564)  
 

ประเด็นวิสัยทัศน์ “ระบบเศรษฐกิจมั่นคง”  
พันธกิจ  
6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้าภายใน การค้า

ชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
กลยุทธ์การพัฒนา  
1. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก ตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  
2. ส่งเสริมผู้ประกอบการ SE และ SME  
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร  
4. ยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากล  
5. ส่งเสริมเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  
6. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่เชื่อมโยง  
7. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษ  
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มน้้าโขงและประเทศอ่ืนๆ  
9. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
10. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล  
 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 1561-1564) 
 

แผนงานที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
1.1 สร้างกระแสท้องถิ่นนิยม  
1.2 ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.3 ส่งเสริมการผลิต จัดตั้งร้านค้าชุมชน พัฒนากระบวนการจัดการในรูปแบบ สหกรณ์  
 

 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 72 

แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมการลงทุน การผลิต และการตลาด 
 2.1 พัฒนาระบบการจัดการ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service Center) ด้านการ

ลงทุนและการประกอบการ 
 2.2 ส่งเสริมฐานการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมเกษตร ภายในจังหวัด 

ทดแทนการน้าเข้าและอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 2.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการลงทุน 
 2.4 ส่งเสริมการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์  
 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
3.1 พัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ส้าหรับวิสาหกิจชุมชน (SMEs) และธุรกิจเพ่ือสังคม (SE) ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนพุน้้าร้อน  
3.2 ผลักดันการเปิดด่านเจดีย์สามองค์เป็นด่านถาวรเพ่ือการค้า  
3.3 พัฒนาศูนย์แสดงและจ้าหน่ายสินค้า (Out Let) ชายแดน 
3.4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่เชื่อมโยง  โดยแผนการจัดการ  “เที่ยวเมืองไทย เที่ยว 

ทะเลได้” 
 

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบผังเมืองและสาธารณูปโภคท่ีรองรับการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 

แผนงานที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้รองรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ปฏิรูปการศึกษาทวิภาคี บริษัทจ้าลอง และโรงเรียนโรงงาน  
5.2 จัดตั้งสถาบันวิจัยและส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างนักวิจัย

และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมั่นคง   
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน  มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์  “เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ 
คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน การบริหารมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทัน AEC”  
 

 พันธกิจ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
 2. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
 3. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 4. สร้างจิตส้านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว 
 5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
 6. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง 
 7. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 8. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
 9. พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 
 10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 11. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 
 12. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 14. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
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 15. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 16. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
 17. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา  
 18. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน 
 19. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 20. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม 
 21. การจัดท้าผังเมืองและผังเมืองรวม 
 22. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค 
 

 เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีอาชีพ 
 2. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
 3. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน 
 4. ประชาชนมีจิตส้านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย 
 5. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ้าหน่ายสินค้า 
 6. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ 
 7. การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ 
 8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
 9. มีสถานที่ออกก้าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
 10. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 11. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด้ารงอยู่ 
 12. ทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
 13. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
 14. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 15. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม 
 16. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
 17. มีข้อมูลส้าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น 
 18. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย 
 19. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน 
 20. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก 
 21. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
 22. มีน้้าส้าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.๑  การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
  ๑.๒  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการค้าสู่สากล 
  ๑.๓  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1  การคมนาคมและการขนส่ง 
  2.2  การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
  2.3  การผังเมือง 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  3.1  การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์  
  3.๒  การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  3.๓  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  3.๔  การสาธารณสุข 
  3.๕  การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   3.6  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
  3.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  4.๑  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.๒  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
  4.๓  การก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  4.๔  การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากเกษตร 
  ๔.๕  การพัฒนาแหล่งน้้า 
  ๔.๖  ปัญหาสัตว์ป่าบุกรุกพ้ืนที่การเกษตร 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  5.๑  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
  5.๒  การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้าน 
  5.๓  การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕.๔  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  ๖.๑  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๒  การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส้าหรับการปฏิบัติงาน 
  6.3  การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส้านึกในการท้างาน 
  6.4  การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.5  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
                “ต้าบลน่าอยู่   มุ่งสู่เทคโนโลยี   การศึกษาดี   มีคุณธรรม  น้าพัฒนาอย่างยั่งยืน”   

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพฒันาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การปลูกจิตส้านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย มลพิษ มลภาวะ และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
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     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้้า ระบบบ้าบัดน้้าเสีย                  
              และระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน      
      แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การปลูกฝังจิตส้านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ 
              เกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต้าบล และพนักงานจ้าง 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การเสริมสร้างความรู้และจิตส้านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
                                                     ชุมชนในต้าบล 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพฒันาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพฒันาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน    
                 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  
                                                        ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท้า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพา 
                                                     ตนเอง               
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

 2.3 เป้าประสงค์ 
 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้
ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
 3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้ ปัญหายาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 
 4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. ประชาชนมีจิตส้านึก  และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิม   
มากขึ้น  
 6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส้าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  
 7.  อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ิมมากข้ึน 
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 2.4 ตัวช้ีวัด 
  1. ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้้าในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
 2. พ้ืนที่ในเขต อบต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
 3. จ้านวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว   ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึน 
 4. จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 
 5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
 6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
 7. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง  
 8. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 9. อบต.แก่งเสี้ยน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   

       2.5 ค่าเป้าหมาย 

  1. ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้้าในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
 2. ในเขต อบต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ ปีละ 3 โครงการ 
 3. จ้านวนประชาชนในเขต อบต.  มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว   ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
 4. จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน ร้อยละ 100 ต่อปี 
 5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
 6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80   
 7. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี  
 8. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
 9. อบต.แก่งเสี้ยน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 60 
 

 2.6 กลยุทธ์ 
 1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท้าการเกษตร 
 3. พฒันาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
 6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
 7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
 8. ป้องกัน บ้าบัด ฟ้ืนฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  
 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 14. ส่งเสริมให้ประชาชนน้าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้าเนินชีวิต  
 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ของ อบต.  ภายใต้หลัก 
                      ธรรมาภิบาล     
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 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

ที่จ้าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส้าคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  ก้าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
๕)  อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.แก่งเสี้ยน มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.   

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ใน ก ารจั ด ท้ าแผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข อ ง  อบ ต .แก่ ง เสี้ ย น  ได้ ใช้ ก าร วิ เค ราะห์  SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะ ส ถ าน ก า ร ณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑.จุดแข็ง (S : Strength) 
    ๑. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น 
   ๒. ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   ๓. มีระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 ๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
   5. ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ 
   6. มีการบริหารจัดการ ก้ากับดูแลอย่างสม่้าเสมอ 
   7. หน่วยงานมีความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสาร 
   8. คุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นดีข้ึน 
   9. ราษฎรมีสภาพความเป็นอยู่แบบเอ้ืออาทรกัน 
   10. มีการประชาสัมพันธ์เป็นระบบและต่อเนื่อง 
   11. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   12. ด้านการบริหารจัดการดูแลรักษามีความพร้อม 
   ๑3. ราษฎรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

๒. จุดอ่อน (W : Weakness) 
   ๑. งบประมาณมีจ้ากดั 
   ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
   ๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
   ๔. ขาดการประสานงานที่ดี 
   ๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย 
   ๖. ประชาชนขาดจิตส้านึกไม่ให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7. การบริหารด้านพัฒนารายได้  ยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร 
   8. ขาดการประสานงานที่ดี 
   9. ขั้นตอนการท้างานมีหลายระดับ 
   10. ขาดแหล่งเก็บกักน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 

๓.โอกาส (O : Opportunity) 
1. นโยบายรัฐบาลให้ความส้าคัญด้านการกระจายอ้านาจในการตัดสินใจก้าหนดนโยบายบริหาร

จัดการตามความต้องการของท้องถิ่น 
๒. เปิดโอกาสให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. การบริการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
๔. หน่วยงานอื่นของรัฐ พร้อมในการให้การสนับสนุนหากท้องถิ่นมีการติดต่อประสานงานที่ดี และ

ตรงนโยบายของหน่วยงาน                                                                                        
5. นโยบายรัฐบาลให้ความส้าคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
   6. รัฐบาลสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น เป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา 
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   7. สามารถใช้แรงงานในพ้ืนที่ได้ เป็นการสร้างงาน เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
   8. สภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
   9. มีหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ในการให้ค้าปรึกษา   
 

๔.  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
   ๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
   ๒. เกิดความขัดแย้งของประชาชน  และกลุ่มผลประโยชน์ในการด้าเนินการ 

     ๓. ประชาชนขาดความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับการป้องกันโรค 
 4. ขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

   5. ความไม่แน่นอนในการแบ่งภารกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   6. งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

 7. ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท้าให้จัดเก็บ 
         รายได้น้อย 

   8. ขาดจิตส้านึกและไม่เห็นความส้าคัญในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
   9. ราษฎรไม่ได้รับความสะดวก กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการผลิตหรือการตลาด 
   10. ปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า 
   11. กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท้าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
        ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.แก่งเสี้ยน นั้น  ได้ท้าการประเมินสถานการณส์ภาพ 
แวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน                                   
1.1 มีการลักขโมยทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน              
1.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งท้าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.1 ปัญหาเรื่องแหล่งน้้าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้ง 
 2.2 ประชาชนขาดจิตส้านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 2.3  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่้า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
3.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร   
3.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับการออกก้าลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
3.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับความช่วยเหลือในด้ารงชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
4.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามต้าแหน่ง 
4.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
4.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
5.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะ ยังไม่สามารถด้าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  
5.3 แหล่งน้้าในการอุปโภคบริโภคไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้ง น้้าประปาส้าหรับอุปโภคบริโภคยัง  
ไม่ได้มาตรฐาน 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.1 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป และไม่ค่อยมีผู้สืบ  
      ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูง 
      กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
7.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด้าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ   
      อย่างเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการท้ากิจการและประกอบอาชีพ 
7.2 ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
7.3 ที่ดินส่วนมากเป็นพื้นทีร่าชพัสดุ ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป ี

(มี ๖ ยทุธ) 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่ี ๑ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่ี ๒ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่ี ๓ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่ี ๔ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่ี ๕ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์

ที่ ๑ 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

 
( 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

(มี ๔ ยทุธ) 

ยุทธสาตร์
จังหวัด 

(มี ๕ ยทุธ) 
 

 ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขต
จังหวัด 

(มี 6 ยทุธ) 

แผนงาน 
(มี 10 แผน) 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 
 
 

 
ยุทธศาสตร์

ท่ี 2 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ ๓ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์

ที่ 9 

 
ยุทธศาสตร ์

ที่ 8 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ ๗ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 6 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่ี ๖ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 

 
 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี 7 ยทุธ) 

 
( 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑ 

 
 

กล
ยุทธ
ท่ี ๑ 

กล
ยุทธ
ท่ี ๒ 

 
แผนงาน

ท่ี ๑ 

 
แผนงาน

ท่ี ๒ 

 
แผนงาน

ท่ี ๓ 

 
แผนงาน

ท่ี ๔ 

 
แผนงาน

ท่ี ๕ 

 
แผนงาน

ท่ี ๖ 

 
แผนงาน

ท่ี ๗ 

 
แผนงาน

ท่ี ๘ 

 
แผนงาน

ท่ี ๙ 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน 
835 

โครงการ 

จ านวน 
97 

โครงการ 
 

จ านวน 
๒1 

โครงการ 
 

จ านวน 
22 

โครงกา
ร 

 

จ านวน 
68 

โครงการ 
 

จ านวน 
67 

โครงการ 
 

จ านวน 
33

โครงการ 
 

จ านวน 
236 

โครงการ 
 

จ านวน 
57 

โครงการ 
 

 
แผนงาน
ท่ี 10 

จ านวน 
28 

โครงการ 
 

กล
ยุทธ
ท่ี 3 

กล
ยุทธ
ท่ี 4 

กล
ยุทธ
ท่ี 5 

กล
ยุทธ
ท่ี 6 

กล
ยุทธ
ท่ี 7 

กล
ยุทธ
ท่ี 8 

กล
ยุทธ
ท่ี 9 

กล
ยุทธ
ท่ี 
10 

กล
ยุทธ
ท่ี 
11 

กล
ยุทธ
ท่ี 
12 

กล
ยุทธ
ท่ี 
13 

กล
ยุทธ
ท่ี 
14 

กล
ยุทธ
ท่ี 
15 

กล
ยุทธ
ท่ี 
16 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
       โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน (พ.ศ.๒๕๖๑–2๕๖๔) 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 2 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 3 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 5 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 6 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 7 

 
 

 
เป้าประสงค์ที่ ๑ 

 
 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 

 
 

 
เป้าประสงค์ที่ 3 

 
 

 
เป้าประสงค์ที่ 4 

 
 

 
เป้าประสงค์ที่ 5 

 
 

 
เป้าประสงค์ที่ 6 

 
 

 
เป้าประสงค์ที่ 7 
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๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 

วิสัยทัศน์ “ต้าบลน่าอยู่   มุ่งสู่เทคโนโลยี   การศึกษาดี   มีคุณธรรม  น้าพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

๑. การพัฒนาด้านการ
พัฒนาศักยภาพคนและ

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

๒. ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๓. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่า

ทางสังคม 
 

๔. ด้านการพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมือง  
การบริหารการพัฒนา

บุคลากร 
 

๕. ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคม
ขนส่ง มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 
 
 

2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน 
เพิ่มรายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิต
และดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้
ได้รับบริการและสวัสดิการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 

3. ประชาชนมีความสามัคคี 
สามารถป้องกันและรับมือ
จากสาธารณภัยต่างๆ ได้ 
ปัญหายาเสพติดและความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนลดลง 

4. ประชาชนยึดถือ
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ประชาชนมีจิตส้านึกและ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากข้ึน 

1. ประชาชนในเขต 
อบต. มีแหล่งน้้าในการ
อุปโภคบรโิภคเพิ่มมาก
ข้ึน ร้อยละ 5 ต่อป ี

 

2. ในเขต อบต. มี
โครงสร้างพื้นฐานที่มี
มาตรฐานใหป้ระชาชนได้ใช้
บริการ ปีละ 3 โครงการ 

3. จ้านวนประชาชนในเขต 
อบต. มีความรู้และมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาการทอ่งเที่ยว  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และกีฬาเพิม่ขึ้น ร้อยละ 10 ต่อ
ปี 

4. จ้านวนผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผูป้่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มสีิทธิ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้รบับริการ
อย่างทั่วถึงทุกคน ร้อยละ 100 ต่อป ี

5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เพิ่มข้ึน ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน และพึง่ตนเองได้
มากขึ้น ร้อยละ 5 ต่อป ี
 

 
กลยุทธ ์
ท่ี 3 

 
แผนงาน

ที่ ๑ 

 
แผนงาน

ที่ ๒ 

 
แผนงาน

ที่ ๓ 

 
แผนงาน

ที่ ๔ 

 
แผนงาน

ที่ ๕ 

 
แผนงาน

ที่ ๖ 

 
แผนงาน

ที่ ๗ 

 
แผนงาน

ที่ ๘ 

 
แผนงาน

ที่ ๙ 

6. ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในวันส้าคัญทางศาสนา 
และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

7.  อบต. มีการบริหาร
จัดการภาครฐัที่ดแีละมี
ส่วนรว่มจากทุกภาค
ส่วนเพิม่มากขึ้น 
 

 
กลยุทธ์
ท่ี 7 

 
กลยุทธ์
ท่ี 8 

 
กลยุทธ์
ท่ี 9 

 
กลยุทธ์
ท่ี 10 

 
กลยุทธ์
ท่ี ๑1 

 
กลยุทธ์
ท่ี ๑2 

 
กลยุทธ์
ท่ี ๑3 

 
กลยุทธ์
ท่ี ๑4 

 
กลยุทธ์
ท่ี ๑5 

 
กลยุทธ์
ท่ี ๑6 

 
กลยุทธ์      
ท่ี 2 

 
กลยุทธ์
ท่ี ๑ 

 
กลยุทธ์
ท่ี 4 

 
กลยุทธ์
ท่ี 5 

 
กลยุทธ์
ท่ี 6 

แบบ ยท.02 

6. ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 

7. ด้านการพัฒนาระบบ
การบริหารและการ

จัดการด้านเศรษฐกิจ 
 

6. ประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยมีความพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน รอ้ยละ 80 

7. ปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
ลดลง ร้อยละ 
5 ต่อปี ต่อปี 

8. ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

9. อบต.แก่งเสี้ยน มี
ผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 60 

 
แผนงาน
ที่ 10 
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ประชาชนมีความ
สามัคคี สามารถ
ป้องกันและรับมือ
จากสาธารณภัย
ต่างๆ ได้ ปัญหา
ยาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินใน
ชุมชนลดลง 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

8 8 8 8 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
องค์กรประชาชนให้มี

ความเข้มแข็ง 
 

32 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

ส่งเสริมความเป็นเมือง
มั่นคงปลอดภัย 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนาศักยภาพ
คนและความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ประชาชนมีความ
สามัคคี สามารถ
ป้องกันและรับมือ
จากสาธารณภัย
ต่างๆ ได้ ปัญหา
ยาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินใน
ชุมชนลดลง 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

2 2 2 2 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

สนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 

8 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอยา่ง

ครบวงจร 
 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการ
เกษตรและการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมช

าติและ
สิ่งแวดล้อม   

ประชาชนมีจิต 
ส้านึกและมี 
ส่วนร่วมในการ 
ดูแลรักษา 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพิ่ม 
มากข้ึน 
 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 
 

12 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอยา่ง

ครบวงจร 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการ
เกษตรและการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม   

ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
การคมนาคม
ขนส่ง มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการ
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

6 6 6 6 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และท้า
การเกษตร 

 
 

24 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 

ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอยา่ง

ครบวงจร 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการ
เกษตรและการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน
ยึดถือและ
ปฏิบัติตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมให้ประชาชนน้า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการ
ด้าเนินชีวิต  

 
 

12 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม   

ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพสร้างงาน 

เพิ่มรายได้  พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ดูแลผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมให้ได้รับ

บริการและ
สวัสดิการจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่าง
ท่ัวถึง เป็นหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

10 10 10 10 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

 
 

40 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอยา่ง

ครบวงจร 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การ
คมนาคมขนส่ง มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชนอย่างทั่วถึง 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

6 6 6 6 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษา สาธารณสุข 

และการกีฬา 
 

24 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ

บริหารการพัฒนา
บุคลากร   

ประชาชนมี
ความสามัคคี 

สามารถปอ้งกนั
และรับมอืจาก
สาธารณภัย

ต่างๆ ได้ ปัญหา
ยาเสพติดและ

ความไม่
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน

ชุมชนลดลง 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

2 2 2 2 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

 
 
 

8 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ

บริหารการพัฒนา
บุคลากร   

อบต. มีการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
เพิ่มมากขึ้น 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

2 2 2 2 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
องค์กรประชาชนให้มี

ความเข้มแข็ง 
 

8 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ

บริหารการพัฒนา
บุคลากร   

อบต. มีการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
เพิ่มมากขึ้น 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

8 8 8 8 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  
ของ อบต.  ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล 
 
 
 

32 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ

บริหารการพัฒนา
บุคลากร   

อบต. มีการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
เพิ่มมากขึ้น 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

7 7 7 7 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น และสร้าง
เครือข่ายประชาธิปไตย 

 
 

28 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ

บริหารการพัฒนา
บุคลากร 

อบต. มีการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
เพิ่มมากขึ้น 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

14 14 14 14 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

พัฒนาประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้บริการ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 

56 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

การส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ

การค้าชายแดน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงสร้างพื้นฐาน   

ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
การคมนาคม

ขนส่ง มี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
ตอบสนองความ

ต้องการ
ประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

10 10 12 12 เพิ่มขึ้นทุกป ี พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

44 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 

เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนาระบบ
การศึกษา  และ

ส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น   

อบต. มีการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและ
มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
เพิ่มมากขึ้น 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

7 7 7 7 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

พัฒนาประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้บริการ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 

28 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 

ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ

การค้าชายแดน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาระบบการ
บริหารและการ

จัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพสร้างงาน 

เพิ่มรายได้  พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ดูแลผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมให้ได้รับ

บริการและ
สวัสดิการจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่าง
ท่ัวถึง เป็นหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด 

จ้านวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ด้าเนินการ 

1 1 1 1 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
องค์กรประชาชนให้มี

ความเข้มแข็ง 
 

4 
โครงการ 

ส้านักปลัด กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อจัดกิจกรรมและ
นันทนาการต่างๆ ใน
การส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ
ได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ท้าให้มี
สุขภาพจิตแจ่มใส 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

ผู้สงูอายแุละครอบครัว 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายมุสีุขภาพจติ
แจ่มใส สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี 
 

ส้านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของผู้พิการในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพือ่บูรณาการการดูแล 
และฟื้นฟสูมรรถภาพผู้
พิการ ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี
  
 

ผู้พิการและครอบครัว 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการดูแล และ
ฟื้นฟสูมรรถภาพ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

คนพิการไดร้ับการ
ดูแลที่เหมาะสม  
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและ
เยาวชนใหไ้ดร้ับการ
พัฒนาเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนา มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพ 

ส้านักปลดั 

4 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่ผูบ้ริหาร 
พนักงาน ผู้น้าชุมชน  
กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่  
อบต.แก่งเสี้ยน  

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น้าชุมชน กลุ่มต่างๆ  
ในพื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 โครงการ 

30,000 
 (งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
น้าหลักคณุธรรม
จริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การด้ารงชีวิตได ้

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น้าชุมชน กลุ่มต่างๆ 
มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการ 
พัฒนาชุมชน  

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
และเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

จัดซื้อวัสดุกีฬามอบให้แก ่
หมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7  
ต.แก่งเสี้ยน ตาม
รายละเอียด และรายการ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน  

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน และ
เยาวชน มีอุปกรณ์ 
กีฬาท่ีใช้ในการเล่น
กีฬา 

ประชาชน และ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 90 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการอ้านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้รถ  
ใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต ์

ช่วงเทศกาลส้าคัญ 
จ้านวน 2 โครงการ 

๗๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๗๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๗๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในพื้นที่ อบต.
แก่งเสี้ยน ช่วง
เทศกาลเป็น 0  

ประชาชนไดร้ับ
บริการ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส้านักปลดั 
 

๒ โครงการเพิม่ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 

เพื่อเพิม่ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 

อปพร. ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 โครงการ 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

530,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

อปพร. ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การปลูกจติส้านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การปลูก
หญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้้า ตามพระราชดา้ริฯ  
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สนอง
แนวพระราชด้าริในการ
ด้าเนนิงานรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกในการพัฒนา
ทรัพยากรดิน และ
ทรัพยากรน้้า     

พื้นที่ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

2๐,000 
(งบ อบต.) 

2๐,000 
(งบ อบต.) 

2๐,000 
(งบ อบต.) 

2๐,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายไดร้ับการ
อนุรักษ์ดินและน้า้
รักษาสภาพ 
แวดล้อม 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ดิน
และน้้า และส้านกึใน
พระมหากรุณาธคิุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว  

ส้านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาสภาพแวดล้อมให้
สมดลุอย่างยั่งยืน  

พื้นที่ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

2๐,000 
(งบ อบต.) 

2๐,000 
(งบ อบต.) 

2๐,000 
(งบ อบต.) 

2๐,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายไดร้ับการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ รักษา
สภาพแวดล้อมให้
สมดลุ 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาสภาพแวดล้อม
ให้สมดลุอย่างยั่งยืน 

ส้านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งน้้า 
 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาตัดต้นไม้
และวัชพืช บริเวณคลองส่งน้้า
สถานีสูบน้้าบา้นท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ ๗ ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้
คลองส่งน้้ามีสิ่งกดีขวาง 
ท้าให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ท้าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ้างเหมาตดัต้นไม้และวัชพืช
บริเวณสถานีสบูน้้าบ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ที่ ๗   
ต.แก่งเสี้ยน จ้านวน 1 แห่ง  

1๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

1๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

1๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

1๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้้าในการ
อุปโภคบรโิภคได้
อย่างอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 93 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการด้าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
เกิดความรู้และความ
เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
น้าไปใช้ประโยชน์ได ้

เกษตรกรในเขตพื้นท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของผู้
กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เกษตรกรมีความรู้
และความเข้าใจใน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และน้าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส้านักปลดั 

๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ้า
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ้าต้าบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีประจ้าศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ้าต้าบล
แก่งเสี้ยน 

เจ้าหน้าท่ี  
จ้านวน 1 คน  

12,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

12,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

12,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

12,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรไดร้ับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

มีการพัฒนาศักยภาพ
ทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น   

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 94 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การส่งเสรมิและสนบัสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สมทบค่ากระแสไฟฟ้าส้าหรับ
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าสถานีสบู
น้้าด้วยไฟฟ้า บ้านท่าดินสอ
พอง หมู่ที ่๗  ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อจ่ายเงินสมทบคา่
กระแสไฟฟ้าส้าหรับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้้าสถานี
สูบน้้าด้วยไฟฟ้า บ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ที ่๗ 

สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที ่๗ 
จ้านวน ๑ ปี 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
เกษตรกรมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ ลดปญัหา
การขาดแคลนน้้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 95 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเกีย่วกับควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 

เพื่อป้องกันและหยุดการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

โรคไขเ้ลือดออก
ลดลงเป็น 0 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดจาก
โรคไขเ้ลือดออก 

ส้านักปลดั 
 

2 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
วิธีการใช้บริการ
ตลอดจนเข้าใจข้ันตอน
และกระบวนการการ
ท้างานของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าใจ
ขั้นตอนและ
วิธีการใช้บริการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินถูกต้องเมื่อ
ประสบอุบตัิเหตุ  

ประชาชนไดร้ับ
โอกาสและเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน
อย่างเท่าเทียมกัน 

ส้านักปลดั 

3 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ้าหมู่บ้านในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

6๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

6๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

6๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

6๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 96 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรับลงทะเบยีน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

10,000 
 (งบ อบต.) 

10,000 
 (งบ อบต.) 

10,000 
 (งบ อบต.) 

10,000 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เข้าถึงบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ได้รับการบริการของ
รัฐ เกิดผล สมัฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของ อบต. 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 97 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ท่ีไดร้ับการขึ้น
ทะเบียน จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

6,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

6,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

6,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

6,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุท่ีขึ้น
ทะเบียนได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส้านักปลดั 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ ให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้พิการ ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ท่ีไดร้ับการขึ้น
ทะเบียน จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้พิการที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้พิการมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

ส้านักปลดั 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้ป่วยเอดส ์ ในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน ท่ีไดร้ับการขึ้น
ทะเบียน จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ส้านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 98 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความเข้าใจเกีย่วกับ
แนวความคิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนข้ัน
พื้นฐาน มีจิตส้านึกการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติสุข 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

๑๐,000 
 (งบ อบต.) 

๑๐,000 
 (งบ อบต.) 

๑๐,000 
 (งบ อบต.) 

๑๐,000 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าใจ
แนวความคิดการ
เคารพสิทธิ
มนุษยชนข้ัน
พื้นฐาน 

ประชาชนมีจิตส้านึก
การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข 

ส้านักปลดั 

2 โครงการดูแล คุ้มครอง 
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

เพื่อประสานงานการ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี 
ให้ได้รับการดูแลและ
คุ้มครองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพ้ืนท่ี 
ได้รับการดูแลและ
คุ้มครองจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 99 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การปลูกฝัง การฝึกอบรม ให้ความรู้แกบุ่คลากร 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
แก่งเสี้ยน  

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน 
และพัฒนาองค์กรให้แก่
บุคลากรของ  
อบต.แก่งเสี้ยน  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง  
จ้านวน 1 โครงการ 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
และความ
รับผิดชอบ 

บุคลากรของ อบต. 
มีความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 100 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การปลูกฝัง การฝึกอบรม ให้ความรู้แกบุ่คลากร 

 แผนงานการศึกษา 
  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของครผูู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก
ให้มีประสิทธิภาพ 

ครูผูดู้แลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้้าขุนไกร 
จ้านวน 3 คน 

6,000 
 (งบ อบต.) 

6,000 
 (งบ อบต.) 

6,000 
 (งบ อบต.) 

6,000 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ 
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในการจดั
การศึกษา 

ครูผูดู้แลเด็กเล็กมี
การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 101 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ผลการด้าเนินงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

พื้นที่ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

2๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

2๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

2๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

2๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง  

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได ้

ส้านักปลดั 

2 โครงการแก่งเสี้ยน
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อชุมชน 
(Kaengsian Wi-Fi City)  

เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของเยาวชน
และประชาชน 

พื้นที่ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีช่องทาง
สื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีแหล่งการ
เรียนรูด้้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมี
ช่องทางสื่อสารเพื่อ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 102 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมเครื่องรับ
สัญญาณกระจายเสยีงทางไกล
ชนิดไรส้าย บรเิวณภายในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ผลการด้าเนินงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ซ่อมแซมเครื่องรับสญัญาณ
กระจายเสียงทางไกลชนิดไร้
สาย บรเิวณภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

300,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

300,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

300,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

300,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ทัว่ถึง  

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได ้

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
ประจ้าหมู่บ้าน บริเวณภายใน
เขต อบต.แก่งเสีย้น 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ผลการด้าเนินงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง  

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 103 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ผลการด้าเนินงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 1 
ป้าย) จ้านวน 1  แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได ้

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ผลการด้าเนินงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 1 
ป้าย) จ้านวน 1  แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได ้

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 104 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ผลการด้าเนินงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 1 
ป้าย) จ้านวน 1  แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได ้

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ผลการด้าเนินงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

ติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บริเวณ 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 1 
ป้าย) จ้านวน 1  แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได ้

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 105 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างความรูแ้ละจิตส้านึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต้าบล 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อใหแ้ผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีแนวทางการ
บริหารงานเป็น ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 
 

40,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

40,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

40,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

40,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผลการด้าเนินของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บรรลุวตัถุประสงค ์
ร้อยละ ๗๐  

อบต.แก่งเสี้ยน  
มีแผนพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพน้ามาใช้
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส้านักปลดั 

2 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต   
 

เพื่อสร้างจิตส้านึกของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่น
และผู้นา้ชุมชนในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ผู้น้าชุมชน 
จ้านวน 1 โครงการ 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

การทุจริตลดลง 
เป็น 0 

ประชาชนไดร้ับ
บริการจากภาครัฐ
อย่างเป็นธรรม 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างความรูแ้ละจิตส้านึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต้าบล 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการส้ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการประชาชนของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อจ้างเหมาหน่วยงาน
หรือสถาบันภายนอกท่ี
เป็นกลางมาด้าเนินการ
ส้ารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการประชาชน
ของ อบต. 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 โครงการ 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ 
ผลการส้ารวจมี
ความถูกต้อง 
เชื่อถือได้   

น้าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนมาปรับปรุง
ในการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ส้านักปลดั 

4 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ อ้าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินการต่างๆ 
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อจ้าง อปท. ระดับ
อ้าเภอ ส้าหรับการ
ประกาศใหป้ระชาชนได้
มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร 

อปท. ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
จ้านวน 14 แห่ง 

๔0,000 
(งบ อบต.) 

- - - ร้อยละ 10๐ ของ
ข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างของ อปท. 
ในเขตอ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี มีการ  
ปิดประกาศให้
ทราบทั่วกัน   

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส้านักปลดั 

 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างความรูแ้ละจิตส้านึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต้าบล 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลแก่งเสีย้น  

เพื่อจัดการเลือกตั้ง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 70 ข้ึนไป
ของประชาชนมาใช้
สิทธิในเลือกตั้ง  

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง 

ส้านักปลดั 

6 โครงการเพิม่ความรู้ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ด้านการจดัซื้อจัดจา้ง 
ให้ผู้ประกอบการและ
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง
ได้รับทราบและ
ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ผู้มีหน้าที่เกีย่วข้องด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้น้าชุมชน พนักงานและ
ลูกจ้าง และประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 โครงการ 

30,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

30,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

30,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

30,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ 
ความรู้ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง
และผูป้ระกอบการ
ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง
ตามระเบียบ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 108 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
(ฝ่ายการเมือง) เช่น 
- เงินเดือน 
- ค่าตอบแทนประจ้าต้าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพิเศษ 
- ค่าตอบแทนเลขานุการฯ 
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ 

ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 
(ฝ่ายการเมือง)  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ฝ่ายการเมือง  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ปี 

1,600,000 
(งบ อบต.) 

 

1,700,000 
(งบ อบต.) 

 

1,800,000 
(งบ อบต.) 

 

2,000,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ 
ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

ฝ่ายการเมือง  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน  

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
(ฝ่ายประจ้า) เช่น 
- เงินเดือนพนักงาน 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 
- เงินประจ้าต้าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/
ค่าตอบแทนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
(ฝ่ายประจ้า)  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

พนักงานส่วนท้องถิน่  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ปี 

4,9๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

 

5,1๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

 

5,3๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

 

5,5๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ 
ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิน่  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน  

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 110 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
เช่น เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ้าปี) ,  
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ฯลฯ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมการฯ 
จ้านวน 1 ปี 

260,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

260,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

260,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

260,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ 
ได้รับค่าตอบแทน
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
และคณะกรรมการฯ 
ได้รับค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

4 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ี
ได้รับอนมุัติให้ปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ปี 

3๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

3๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

3๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

3๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ทัน
ตามก้าหนด
ระยะเวลา  

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 111 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามสิทธิที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
สิทธิที่กฎหมายก้าหนด 
จ้านวน 1 ปี 

110,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

110,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

110,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

110,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
เงินค่าเช่าบ้าน 
ตามที่กฎหมาย
ก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามสิทธิที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
สิทธิที่กฎหมายก้าหนด 

จ้านวน 1 ป ี

6๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

6๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

6๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

6๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 112 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า 
ซึ่งบริการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าซักฟอก  ค่าก้าจัดสิ่ง
ปฏิกูล คา่ระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน   
ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินคดีตามค้า
พิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปา ค่าติด 
ตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสญัญาณต่างๆ 
ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา 
ซึ่งบริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน 1 ปี 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 113 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 
(รายจ่ายในการรับรอง
หรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายพิธี
เปิดอาคารต่างๆ  
ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ปี 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

9 ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี  
ราชพิธี วันส้าคัญของชาติ 
และงานศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น 
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
- โครงการวันแม่แห่งชาต ิ

ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรัฐ
พิธี ราชพิธี วันส้าคัญ
ของชาติ ฯลฯ 
 

รัฐพิธี ราชพิธี วันส้าคัญของ
ชาติ ฯลฯ 
จ้านวน 1 ปี 

300,000 
(งบ อบต.) 

 

300,000 
(งบ อบต.) 

 

300,000 
(งบ อบต.) 

 

300,000 
(งบ อบต.) 

 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

จรรโลงไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

ส้านักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 114 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าเบีย้
เลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง 
มาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา   
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ 
ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 ป ี

500,00๐ 
 (งบ อบต.) 

500,00๐ 
 (งบ อบต.) 

500,00๐ 
 (งบ อบต.) 

500,00๐ 
 (งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

งานซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

 

12 ค่าวัสดสุ้านักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส้านักงาน  
 

ค่าวัสดสุ้านักงานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

 
13 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ  

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้า
และวิทย ุ
 

ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ปี 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

14 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุ
งานบ้านงานครัว  
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 ค่าวัสดุก่อสร้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ก่อสร้าง 
 

ค่าวัสดุก่อสร้าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

16 ค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

17 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

18 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร ์
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ค่าไฟฟ้า  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส้านักงาน/ที่สาธารณะ  
อยู่ในความดูแลรับผดิชอบ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

ค่าไฟฟ้าในส้านักงาน/ 
ที่สาธารณะที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

20 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์พ้ืนฐาน  
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ  
 

ค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน  
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

21 ค่าบริการไปรษณีย ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย ์ค่าไปรษณยี์  
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนยีม
การโอนเงินในระบบ 
GFMIS ฯลฯ  

ค่าบริการไปรษณีย ์ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณยี์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบ GFMIS ฯลฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

12,000 
(งบ อบต.) 

12,000 
(งบ อบต.) 

12,000 
(งบ อบต.) 

12,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 

 

 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 118 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม  
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

23 ค่าเช่า Server (รายปี) ของ 
WWW. Kaengsian.go.th 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า 
Server (รายปี) ของ 
WWW. Kaengsian.go.th 

ค่าเช่า Server เว๊บไซต์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 ป ี
 

๑๐,000 
(งบ อบต.) 

๑๐,000 
(งบ อบต.) 

๑๐,000 
(งบ อบต.) 

๑๐,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 119 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ป ี

3๐0,000 
(งบ อบต.) 

3๐0,000 
(งบ อบต.) 

3๐0,000 
(งบ อบต.) 

3๐0,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 
 

25 ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุน
ชดใช้ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน ในกรณี
รถยนต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแก่งเสี้ยนได้
ก่อให้เกิดความเสียหาย    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงิน
คืนกองทุนชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณีรถยนต์
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลแก่งเสี้ยน ได้ก่อ 
ให้เกิดความเสียหาย    

รถยนต์ส่วนราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 คัน  

๒00,000 
(งบ อบต.) 

๒00,000 
(งบ อบต.) 

๒00,000 
(งบ อบต.) 

๒00,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

26 โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน 

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์
รายวันส้าหรับบริการ
ประชาชนบริเวณที่ท้าการ  
อบต.แก่งเสี้ยน และที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕  
บ้านถ้้าขุนไกร  

ประชาชนท่ัวไป 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน ร้อยละ 
80 ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น 
ประโยชน ์
 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์ รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
 

ส้านักปลดั 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 120 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 งานจ้างเหมาท้าความ
สะอาด บริเวณที่ท้าการ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อจ้างเหมาท้าความ
สะอาดอาคารที่ท้าการ  
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย  
ให้บริเวณที่ท้าการ อบต. 
แก่งเสี้ยนเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

พนักงานจ้าง 
จ้านวน ๑ คน  

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 บริเวณ
ที่ท้าการ อบต.แก่ง
เสี้ยนเกดิความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

ส้านักปลดั 
 
 

28 งานจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้และสวนหย่อม 

เพื่อจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้และสวนหย่อม
บริเวณ ที่ท้าการ อบต.
แก่งเสี้ยน ให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

พนักงานจ้าง 
จ้านวน ๑ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 บริเวณ
ที่ท้าการ อบต.เกิด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

ส้านักปลดั 

29 งานจ้างเหมาคนงานท่ัวไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือประจา้
รถน้้า 

เพื่อจ้างเหมาคนงานท่ัวไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
ประจ้ารถน้้า และงานอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ้านวน 1 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 121 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ้างเหมาคนงานท่ัวไป
ปฏิบัติงานช่วยเหลือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ้านวน 1 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

ส้านักปลดั 

31 งานจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล 

เพื่อจ้างเหมาเจา้หน้าท่ีใน
การงานบันทึกข้อมูลของ
ส้านักปลดั และงานอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ้านวน 1 คน 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

ส้านักปลดั 

32 งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการ
จัดเก็บรายได้และบริการ
ประชาชน 

เพื่อจ้างเหมาเจา้หน้าท่ี
ช่วยเหลือในการจดัเก็บ
รายได้และบริการ
ประชาชน 

พนักงานจ้าง 
จ้านวน ๑ คน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 122 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
(ฝ่ายประจ้า) เช่น 
- เงินเดือนพนักงาน 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 
- เงินประจ้าต้าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/
ค่าตอบแทนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
(ฝ่ายประจ้า)  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ปี 

8๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

 

9๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

 

1,0๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

 

1,1๐๐,๐๐๐  
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ 
ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิน่  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน  

กองช่าง 

2 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามสิทธิที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
สิทธิที่กฎหมายก้าหนด 
จ้านวน 1 ปี 

65,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

65,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

65,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

65,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
เงินค่าเช่าบ้าน 
ตามที่กฎหมาย
ก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 123 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามสิทธิที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
สิทธิที่กฎหมายก้าหนด 

จ้านวน 1 ป ี

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

2๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

กองช่าง 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า 
ซึ่งบริการ   
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
ก้าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน   
ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินคดีตามค้า
พิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าติดตัง้ไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเคร่ืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายให้ได้มา 
ซึ่งบริการของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน 1 ปี 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 124 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าเบีย้
เลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง 
มาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา   
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ 
ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 ปี 

100,00๐ 
 (งบ อบต.) 

100,00๐ 
 (งบ อบต.) 

100,00๐ 
 (งบ อบต.) 

100,00๐ 
 (งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

6 งานจ้างเหมาคนงานทั่วไป 
ปฏิบัติงานธุรการ และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อจ้างเหมาคนงานท่ัวไป
ในการปฏิบัติงานธุรการ 
และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จ้านวน 1 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 125 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

งานซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ปี 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 
 

8 ค่าวัสดสุ้านักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส้านักงาน  
 

ค่าวัสดสุ้านักงานของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ปี 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 
 

9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร ์
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 ปี 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 126 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 
 แผนงานงบกลาง 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง ตาม 
ที่กฎหมายก้าหนด 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
จ้านวน ๑ ปี 

10๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

10๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

10๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

10๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

อบต. สามารถส่ง
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  
ร้อยละ 100 ตาม 
ที่กฎหมายก้าหนด  

พนักงานจ้างมี
ประกันสังคม 

ส้านักปลดั 
 

2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ตามระเบยีบ
ระบบประกันสุขภาพฯ 
ก้าหนด 

เงินสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 
จ้านวน 1 ปี  

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

อบต. สามารถส่ง
เงินสมทบกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ร้อยละ 
100 ตามระเบียบ
ระบบประกัน
สุขภาพฯ ก้าหนด 

อบต. มศีักยภาพใน
การบริหารจัดการ
และจัดกจิกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 127 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 
 แผนงานงบกลาง 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  ตาม พ.ร.บ. 
บ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๐๐ 

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 
จ้านวน ๑ ปี 

200,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

350,000 
(งบ อบต.) 

อบต. สามารถส่ง
เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 
100 ได้ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

พนักงานท้องถิ่นมี
สวัสดิการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

4 เงินส้ารองจ่าย   เพื่อจ่ายเป็นเงินส้ารอง
จ่ายและเพื่อใช้จ่ายใน
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น  

ประชาชนผู้ประสบเหต ุ
สาธารณภัยในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

2๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

2๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

3๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

3๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ประชาชน ได้รบั
การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเมื่อเกิด
เหตุสาธารณภัย  

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือนร้อนเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัย 

ส้านักปลดั 
กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 128 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร
บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 

เพี่อติดตั้งป้ายครื่อง
หมายจราจร บริเวณจุด
เสี่ยงภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล 
บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อจ้างเหมาเป่าล้างบ่อ
บาดาลสาธารณะ 
บริเวณภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7   
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ได้รบั
ความช่วยเหลือ มี
น้้าในการอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ
กับความต้องการ 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 129 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้าน
นายวัลลพ แป้นเขยีว หมู่ท่ี ๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งหอถังเหล็ก 
ขนาด ๒๐ ลบ.ม. 
บริเวณบา้นนายวัลลพ 
แป้นเขียว หมู่ที่ ๔ บ้าน
หนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบา้นนายวัลลพ  
แป้นเขียว หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

50๐,0๐๐   
(งบ อบต.) 

50๐,0๐๐   
(งบ อบต.) 

50๐,0๐๐   
(งบ อบต.) 

50๐,0๐๐   
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 130 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ) พร้อมขยายระบบ
ประปา บรเิวณอนามัยบ้าน
หนองสองตอน หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างประปาหอ
ถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อม
ขยายระบบประปา โดย
เดินท่อ PVC ขนาด 2 
นิ้ว ระยะทาง 1,000 
เมตร บริเวณอนามัย
บ้านหนองสองตอน 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณอนามัยบ้านหนอง
สองตอน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

650,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

650,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

650,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

650,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 131 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ) พร้อมขยายระบบ
ประปา บรเิวณบ้านทนายหมี 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างประปาหอ
ถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อม
ขยายระบบประปา โดย
เดินท่อ PVC ขนาด 2 
นิ้ว ระยะทาง 1,000 
เมตร บริเวณบ้านทนาย
หมี หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบา้นทนายหม ี 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

650,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

650,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

650,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

650,000 
(งบ อบต.

หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 132 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ) ระบบประปา 
บริเวณบา้นนายสุทธิ  ทับข้า 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างประปาหอ
ถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ระบบประปา บรเิวณ
บ้านนายสุทธิ  ทับข้า 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสอง
ตอน  ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบา้นนายสุทธิ  ทับข้า 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 133 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย
บ้านนายเชิด ผลงาม หมู่ที ่๔   
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง
อัดบด กว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. บริเวณ
สายบ้านนายเชิด ผลงาม 
หมู่ที ่๔  บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน   
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้านนาย
เชิด ผลงาม หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 134 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย
บ้านชมรมหิน ถึงหลังฟารม์
วัวเบญกาญจน์ หมู่ที ่๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสายบ้านชมรมหิน ถึง
หลังฟาร์มวัวเบญกาญจน ์ 
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
ชมรมหิน ถึงหลังฟาร์ม 
วัวเบญกาญจน์ หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 135 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย 
ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่จ้าปา 
แก้วบัวดี หมู่ที ่๔ บ้านหนอง
สองตอน เชื่อม หมู่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง
อัดบด กว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. บริเวณ
สายตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่
จ้าปา แก้วบัวดี หมู่ที ่๔ 
บ้านหนองสองตอน 
เชื่อม หมู่ 6 บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายตรงข้าม
บ้านผู้ใหญ่จ้าปา  แก้วบัวดี  
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสองตอน 
เชื่อม หมู่ 6 บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 136 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย 
บ้านนางบุญเหลือ ถึงบ้านลุง
จันทร์ (กลุ่มมาลัย)  หมู่ที ่๔ 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง
อัดบด กว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง 3๐๐ เมตร 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. บริเวณ
สาย บ้านนางบุญเหลือ 
ถึงบ้านลุงจันทร์ (กลุ่ม
มาลัย)  หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสาย บ้านนาง
บุญเหลือ ถึงบ้านลุงจันทร์ 
(กลุ่มมาลัย) หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน 
 ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 137 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย
ระเบียงดาว ถึง รพ.สต.บ้าน
หนองสองตอน หมู่ที ่๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง
อัดบด กว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง 8๐๐ เมตร 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. บริเวณ
สายระเบียงดาว ถึง รพ.
สต.บ้านหนองสองตอน  
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายระเบยีง
ดาว ถึง รพ.สต.บ้านหนอง
สองตอน หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 138 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย
บ้าน จ.ส.อ.สา้ราญ  
เวียงอินทร์ ถึง สี่แยกบ้าน
ชมรมหิน  หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง
อัดบด กว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. บริเวณ
สายบ้าน จ.ส.อ.ส้าราญ 
เวียงอินทร์ ถึง สี่แยก
บ้านชมรมหิน  หมู่ที ่๔ 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
จ.ส.อ.สา้ราญ เวียงอินทร์ 
ถึง สี่แยกบ้านชมรมหิน 
หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 139 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณซอยบ้าน
แฝด หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพือ่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านแฝด 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน    
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้านแฝด   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

600,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

600,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

600,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

600,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 140 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณซอยบ้าน
นางอุไร  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านนางอุไร 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน   
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้านนาง
อุไร หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน  ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 141 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณซอย 
บ้านจ่าเที่ยง  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านจ่าเทีย่ง 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสอง
ตอน   ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
จ่าเที่ยง  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 142 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณซอย 
บ้านจ่าหวาน  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้าน 
จ่าหวาน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
จ่าหวาน  หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

800,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

800,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

800,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

800,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 143 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณสายบ้าน 
ร.ต.วีรศักดิ์ ดียิ่ง หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณสายบ้าน  
ร.ต.วีรศักดิ์ ดียิ่ง หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน ต.
แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน  
ร.ต.วีรศักดิ์ ดียิ่ง หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 144 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณสายไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน ถึง  
หมู่ที ่5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณสายไร่ปาล์ม  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน ถึง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แกง่เสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายไร่ปาล์ม  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ถึง หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 
 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 145 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ
สามแยกฟาร์มวัวเบญจ
กาญจน ์ ถึงครัวชมดาว  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณสาม
แยกฟาร์มวัวเบญจกาญจน ์ 
ถึงครัวชมดาว ต.แก่งเสีย้น 
จ้านวน ๑ แห่ง   

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 146 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ
จากป้อมต้ารวจแก่งเสี้ยน 
ถึงฟาร์มวัวเบญจกาญจน์  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณจาก
ป้อมต้ารวจแก่งเสี้ยน ถึง
ฟาร์มวัวเบญจกาญจน์   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน จ้านวน ๑ แห่ง   

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 147 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ)  พร้อมระบบ
ประปา บรเิวณบ้านนาย 
สมยศ หนูขาว หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างประปาหอ
ถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ระบบประปา บรเิวณ
บ้านนายสมยศ หนูขาว 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบา้นนายสมยศ  
หนูขาว หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 148 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ)  พร้อมระบบ
ประปา บรเิวณซอยเขาคอก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างประปาหอ
ถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ระบบประปา บรเิวณ
ซอยเขาคอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยเขาคอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 149 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ)  พร้อมระบบ
ประปา บรเิวณบ้านนาย
แผน  ดิษฐ์ภู่ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
 
 

เพื่อก่อสร้างประปาหอ
ถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ระบบประปา บรเิวณ
บ้านนายแผน  ดิษฐ์ภู่ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบา้นนายแผน  ดิษฐ์ภู่ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 150 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ
สายบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู่ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง
อัดบดแน่น ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. บริเวณ
สายบ้านนายแผน  
ดิษฐ์ภู่  หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนายแผน 
ดิษฐ์ภู่ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 151 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ
สายบ้านนางเสรมิ วิเศษสิงห์ 
ถึงบ้านนายบัว จับทอง  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง
อัดบดแน่น ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. บริเวณ
สายบ้านนางเสรมิ  
วิเศษสิงห์  ถึงบ้าน 
นายบัว จับทอง หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนางเสริม 
วิเศษสิงห์ ถึงบ้านนายบัว 
จับทอง หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 152 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณซอยบ้านนาง 
ดวงพร  พรมจันทร์ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
   

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้าน 
นางดวงพร  พรมจันทร์ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางดวงพร  
พรมจันทร์ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง   

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 153 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนนซอย
บ้านป้าอุบล หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยบ้านป้า
อุบล หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้านป้าอุบล   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 154 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านนายฉาย พุฒเอก ถึง
บ้านนางนิพาภร พงษ์สวัสดิ์   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสายบ้าน
นายฉาย  พุฒเอก ถึง
บ้านนางนิพาภร   
พงษ์สวัสดิ์  หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
นายฉาย พุฒเอก ถึงบ้าน
นางนิพาภร  พงษ์สวัสดิ์   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง  

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 155 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ
ทางแยกเข้าซอยเขาคอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะบรเิวณทาง
แยกเข้าซอยเขาคอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 156 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ
สายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๕   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะบรเิวณสาย
บ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๕   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 157 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ
บ้านนายประสิทธ์ิ ดอกนาค  
ถึงบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู่  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะบรเิวณบ้าน
นายประสิทธ์ิ ดอกนาค  
ถึงบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู่  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 158 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ
สายบ้านป้าอุบล  หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะบรเิวณสาย
บ้านป้าอุบล  หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 159 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ
สายหน้าวดัถ้้าขุนไกร  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะบรเิวณสาย 
หน้าวัดถ้้าขุนไกร  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 160 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 โครงการวางท่อระบายน้้า  
บริเวณหน้าบ้านนางสมคิด  
กริ่มจิตร หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อวางท่อระบายน้้า 
บริเวณหน้าบา้นนาง
สมคิด กริ่มจิตร หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณหน้าบ้านนางสมคิด  
กริ่มจิตร หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
จ้านวน 1 แห่ง 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

สามารถระบายน้้า
ได้กว่า ร้อยละ๘๐  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 161 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 งานตีเส้นการจราจร บรเิวณ
ถนนสายหนองบัว  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพี่อด้าเนินงานตีเส้น
การจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก  ยาว ๘๐๐ 
เมตร  บริเวณถนนสาย
หนองบัว หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน)  

บริเวณถนนสายหนองบัว  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 162 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนนลูกรัง บรเิวณ
ซอยบ้านนางมาลยั สมบรูณ์
ทรัพย ์ ถึงบ้านนายโต  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร บริเวณซอย
บ้านนางมาลัย สมบูรณ์
ทรัพย ์ ถึงบ้านนายโต  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางมาลัย 
สมบูรณ์ทรัพย์  ถึงบ้าน 
นายโต  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๑ แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต. 

300,000 
(งบ อบต. 

300,000 
(งบ อบต. 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 163 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนลูกรัง บรเิวณ
ซอยบ้านนายทวี  ปิโย  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร บริเวณซอย
บ้านนายทวี  ปิโย  
หมู่ที ่6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายทวี ปิโย 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต. 

300,000 
(งบ อบต. 

300,000 
(งบ อบต. 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 164 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณถนนสาย
ทางเข้าส้านักสงฆ ์
ธรรมอุทยาน  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสายทางเข้า
ส้านักสงฆ์ธรรมอุทยาน  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายทางเข้า
ส้านักสงฆ์ธรรมอุทยาน   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 165 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณถนนซอย
บ้านนายทวี  ปิโย หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยบ้าน 
นายทวี  ปิโย หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายทวี ปิโย  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 166 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายสุรยิา ฝาชัยภูมิ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านนาย
สุริยา ฝาชัยภูมิ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายสุริยา 
ฝาชัยภูมิ หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 167 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายใจ  ประสานเอ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านนายใจ  
ประสานเอ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายใจ  
ประสานเอ หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 168 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นางศรีนวล ถึงซอยยิ้มใหญ่
หลวง หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม  ต.แก่งเสี้ยน  
 
 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านนาง 
ศรีนวล ถึงซอยยิ้มใหญ่
หลวง หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม   
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางศรีนวล 
ถึงซอยยิ้มใหญ่หลวง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 169 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายจักรกฤษ ถึงซอยบ้าน
นายน้้าวน หนูขาว หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 
 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านนาย
จักรกฤษ ถึงซอยบ้าน
นายน้้าวน หนูขาว   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาย
จักรกฤษ ถึงซอยบ้านนาย
น้้าวน หนูขาว  หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 170 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน
นายชัว เรือนทอง ถึงบ้าน
นางประคอง คุ้มเสา หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านนายชัว 
เรือนทอง ถึงบ้านนาง
ประคอง คุ้มเสา หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนายชัว 
เรือนทอง ถึงบ้านนาง
ประคอง คุ้มเสา หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

500,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 171 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้านนายสมัยมโีชค  
สุขเอี่ยม ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณซอย
บ้านนายสมยัมีโชค สุขเอี่ยม 
ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 172 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณ
บ้านนางสนอง จีนฉาว ถึง
บ้านนางมาลัย สมบูรณ์
ทรัพย ์ หมู่ที่ ๖  
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณบ้าน
นางสนอง  จีนฉาว  ถึงบ้าน
นางมาลัย  สมบูรณ์ทรัพย์  
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 173 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดสถานสีูบ
น้้าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
 
 

เพื่อติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด 
ปิดวาล์วน้้าส้าหรับจ่ายน้้า
ของสถานสีูบน้้า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

สถานสีูบน้้าบา้น 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๑ แห่ง 

40,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

40,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

40,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

40,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สถานสีูบน้้าฯ มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 174 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ)พร้อมระบบประปา 
บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างประปาหอ
ถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม
ระบบประปา บรเิวณ
สนามกีฬา หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 175 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอย
บ้านนาย พยนต์ หนูขาว ถึง
บ้านนายปัญญา คงกระพันธ์ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณซอยบ้านนาย 
พยนต์ หนูขาว ถึงบ้าน
นายปัญญา คงกระพันธ์ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาย 
พยนต์ หนูขาว ถึงบ้าน 
นายปัญญา คงกระพันธ์ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน ๑ แห่ง  

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 176 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอย
บ้านนางค้านึง ลับแล หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณซอยบ้านนางค้านึง 
ลับแล หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางค้านึง 
ลับแล หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 177 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสระ
น้้าสาธารณะ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสระน้้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสระน้้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 178 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสระ
น้้าวัดเขาเทพนิมิต ถึงซอย
บ้านนางรุจิรัตน์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 
บริเวณสระน้้าวัดเขา 
เทพนิมิต ถึงซอยบ้านนาง 
รุจิรัตน์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน(ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณสระน้้าวัดเขา 
เทพนิมิต ถึงซอยบ้าน 
นางรุจิรัตน์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

3๐๐,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 179 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณซอยมูลคลิป  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยมลูคลิป  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยมลูคลิป  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 180 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านสารวตัรอ้านวย ฉ้่ามะนา  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสายบ้าน
สารวัตรอ้านวย ฉ่้ามะนา  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน
สารวัตรอ้านวย ฉ่้ามะนา  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 181 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านนางจ้านงค์  ใบรัก  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสายบ้านนาง
จ้านงค์  ใบรัก หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้านนาง
จ้านงค์  ใบรัก  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 182 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านนางน้้าฝน  ภูโต หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสายบ้านนาง
น้้าฝน  ภูโต หมู่ที่ 7 บ้าน
ท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
 (ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้านนาง
น้้าฝน  ภูโต  หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 183 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนนสายรมิ
คลองส่งน้้า บ้านนายสุรินทร์  
สมัยนิยม ถึงบ้านนางอารมณ์  
เปรมปรีด์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสายริมคลอง
ส่งน้้า บ้านนายสรุินทร์  
สมัยนิยม ถึงบ้านนาง
อารมณ์ เปรมปรีด์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายริมคลอง
ส่งน้้า บ้านนายสรุินทร์  
สมัยนิยม ถึงบ้านนาง
อารมณ์ เปรมปรีด์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 184 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก พร้อมลาน
คอนกรีตรอบหอถังประปา 
บริเวณทางเข้าหอถังประปา 
บ้านกุ๊กโหน่ง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร บริเวณ
ทางเข้าหอถังประปา  
บ้านกุ๊กโหน่ง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณทางเข้าหอถัง
ประปา บ้านกุ๊กโหน่ง  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

180,000 
(งบ อบต.) 

180,000 
(งบ อบต.) 

180,000 
(งบ อบต.) 

180,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 185 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 ก่อสร้างโดมหลังคา 
คลุมลานคอนกรีต บริเวณ
ลานคอนกรีต หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างโดมหลังคา
คลุมลานคอนกรีต กว้าง 
25 เมตร ยาว 50 เมตร 
บริเวณลานคอนกรตี หมู่ที่ 
7  บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณลานคอนกรตี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

3,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีสถานท่ี 
เป็นศูนย์รวมในการ
ท้ากิจกรรมต่าง ๆ  
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 186 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

60 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก บรเิวณทาง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ้านวน 14 ต้น บริเวณ
ทางสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปกรมทางหลวงชนบท  
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน 1 ป้าย) 

บริเวณทางสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 187 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้าน ผอ.จ้านงค์  ยอดข้า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗   
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดตั้งไฟสาธารณะ
จ้านวน 14 ต้น ส้าหรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเวลา
กลางคืน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

ทางสาธารณะ บริเวณซอย
บ้าน ผอ.จ้านงค์  ยอดข้า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 188 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงห้องเก็บครภุัณฑ์ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อจัดระเบียบในการ
จัดเก็บครภุณัฑ์อย่าง
เป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย 
ป้องกันการสูญหาย 

ห้องเก็บครุภณัฑ์ ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

30,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

30,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

30,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

30,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
การจัดเก็บครุภณัฑ์
มีระบบที่ตรวจสอบ
ได้ง่าย ไม่มีการสญู
หาย 

การจัดเก็บครุภณัฑม์ี
ระบบท่ีตรวจสอบได้
ง่าย ไม่มีการสญูหาย 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 189 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะบริเวณภายใน
หมู่บ้านในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะประจา้
หมู่บ้าน บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5, 6, 
7  ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ช่วยลดอุบัติเหต ุมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 190 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ
ภายในหมู่บ้านในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป 
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 
 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนลาดยางบรเิวณ
ภายในหมู่บ้านในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง 
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป 
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 
 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน
สายร้านอาหารกุ๊กโหน่ง  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อปรับปรุงถนน 
ลาด ยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 8 เมตร 
ยาว 500 เมตร รวม
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสาย
ร้านอาหารกุ๊กโหน่ง  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายร้านอาหาร
กุ๊กโหน่ง  หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง   

1,800,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

1,800,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

1,800,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

1,800,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ขยายถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางสาวบณุย
นุช  รอดสิน หมู่ที่ 7 บ้านท่า
ดินสอพอง  ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อขยายถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร 
บริเวณซอยบา้นนางสาว
บุณยนุช  รอดสิน  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอ
พอง ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางสาว
บุณยนุช  รอดสิน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

5๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

5๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

5๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

5๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา 
บริเวณบา้นท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7  ต.แก่งเสีย้น 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนเล่นกีฬา 
ออกก้าลังกายใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
บริเวณบา้นท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7  ต.แก่งเสีย้น (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ้านวน 
๑ ป้าย) จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ปะชาชนและ
เยาวชน ร้อยละ 
๘๐ มสีถานท่ีเล่น
กีฬาออกก้าลังกาย
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมสถานสีูบน้้า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อบ้ารุงหรือซ่อมแซม
สถานีสูบน้้าบา้นท่า
ดินสอพอง หมู่ที่ ๗ 
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน) 

สถานีสูบน้้า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง   

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ  
 

เพื่อเสรมิสร้างทักษะของเด็ก
ให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและประสบการณ์
ที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
กล้าคิด กลา้แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

เด็กนักเรยีนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน และเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้้าขุนไกร 
จ้านวน ๑ โครงการ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
ได้ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี  
เด็กกล้าคดิ กล้า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองไดต้ามศักยภาพ 

ส้านักปลดั 

2 โครงการเสรมิสร้างการ
เรียนรูสู้่โลกกว้าง ปลูกฝัง
ความรักในครอบครัว 
 

เพื่อพัฒนาความรู้แกเ่ด็ก 
และมีประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู ้

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
คณะครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้้าขุนไกร 
จ้านวน 1 โครงการ 
 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เกิดประสบการณ์
ใหม่และได้ความรู้
จากแหล่งเรยีนรู ้

เด็กได้รับการพัฒนา
ความรู้ และมี
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์  

เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง  
คณะครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้้าขุนไกร
จ้านวน 1 โครงการ 

5,000 
 (งบ อบต.) 

5,000 
 (งบ อบต.) 

5,000 
 (งบ อบต.) 

5,000 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
มอีารมณ์และ
สติปัญญาด ี
มีน้้าใจนักกีฬา 

เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สตปิัญญา 
และได้ท้ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้อย่าง
สนุกสนาน 

ส้านักปลดั 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัถ้้า 
ขุนไกร 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการ
ดูแลเด็กปฐมวัย  

ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัถ้้าขุน
ไกรจ้านวน 1 โครงการ 

5,000 
 (งบ อบต.) 

5,000 
 (งบ อบต.) 

5,000 
 (งบ อบต.) 

5,000 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจ
การดูแลเด็กปฐมวัย
เพิ่มขึ้น 

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้ดูแล
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

5 โครงการแหเ่ทียนพรรษา
พาเรียนรูคู้่คุณธรรม ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้้าขุนไกร 

เพื่อส่งเสริมและท้านุบ้ารุง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม
ให้แก่เด็กปฐมวัย 

เด็กเล็ก และคณะคร ู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้้าขุนไกร 
จ้านวน 1 โครงการ 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ  
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วม
ในการท้านุบ้ารุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
และวัฒนธรรมอันดี
งามไดร้ับการอนุรักษ ์

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 196 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบรุ ีที่ 1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 เงินเดือนครผูู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้้า
ขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้้าขุนไกร 

ครูผูดู้แลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้้าขุนไกร 
จ้านวน ๑๒ เดือน 

700,000 
(งบ อบต.) 

750,000 
(งบ อบต.) 

800,000 
(งบ อบต.) 

850,000 
(งบ อบต.) 

จ่ายเงินเดือนคร ู
ผู้ดูแลเด็กฯ ร้อยละ 
๑๐0 ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

ครูผูดู้แลแลเด็กฯ 
ได้รับเงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส้านักปลดั 

7 ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้้า
ขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้้าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้้าขุนไกร 
จ้านวน ๑๒ เดือน 

170,000 
(งบ อบต.) 

180,000 
(งบ อบต.) 

190,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จ่ายค่าตอบแทน 
ผู้ดูแลเด็กฯ ร้อยละ 
๑๐๐ ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

ผู้ดูแลเด็กฯ ไดร้ับ
ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 

8 เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้้าขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพช่ัวคราวผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้้าขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้้าขุนไกร 
จ้านวน ๑๒ เดือน 

40,000 
(งบ อบต.) 

45,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

55,000 
(งบ อบต.) 

จ่ายเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพช่ัวคราวผู้ดูแล
เด็กฯ ร้อยละ ๑๐๐ 
ตามที่กฎหมาย
ก้าหนด 

ผู้ดูแลเด็กฯ ไดร้ับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัถ้้าขุน
ไกร และส้าหรับโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
พร้อมดื่ม ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้้าขุนไกร และ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
(2 ภาคเรียนการศึกษา) 

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้้า 
ขุนไกร และโรงเรียน
บ้านหนองสอง 
จ้านวน 1 ป ี

800,000 
(งบ อบต.) 

850,000 
(งบ อบต.) 

900,000 
(งบ อบต.) 

950,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
ได้รับสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
ที่ครบถ้วน 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
และเติบโตไดส้มวัย 

ส้านักปลดั 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้้าขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้้าขุนไกร  
(2 ภาคเรียนการศึกษา) 

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้้า 
ขุนไกร  
จ้านวน 1 ป ี

370,000 
(งบ อบต.) 

380,000 
(งบ อบต.) 

390,000 
(งบ อบต.) 

400,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับสาร อาหาร
ตามหลักโภชนาการ
ที่ครบถ้วน 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
และเติบโตไดส้มวัย 

ส้านักปลดั 

11 สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้้าขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้้าขุนไกร 
จ้านวน 1 ป ี
 

130,๐00 
(งบ อบต.) 

 

130,๐00 
(งบ อบต.) 

 

130,๐00 
(งบ อบต.) 

 

130,๐00 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เพิ่มขึ้น 

การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 198 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ประดิษฐ์และตกแต่ง 
เทียนพรรษา  

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป ไดม้ี
ความรู้ในการประดิษฐต์กแต่ง
เทียนพรรษา อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคีในชุมชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต.) 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต.) 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต.) 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับความรู้ในการ
ประดิษฐ์ตกแต่ง
เทียนพรรษา และมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี  

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้ในการประดิษฐ์
ตกแต่งเทียนพรรษา 
อนุรักษ์ประเพณีและมี
ความสามัคคีในชุมชน 

ส้านักปลดั 

2 โครงการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์วัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา  

เพื่อส่งเสริมและท้านุบ้ารุง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ผู้น้าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บรหิาร ส.
อบต. และเจ้าหน้าที่  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 โครงการ 

๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ 90 ของ  
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการท้านุบ้ารุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
และวัฒนธรรมอันดี
งามไดร้ับการอนุรักษ ์

ส้านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 199 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการวันวสิาขบูชา 
วันส้าคัญสากลโลก  

เพื่อส่งเสริมและท้านุบ้ารุง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ผู้น้าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บรหิาร ส.อบต. 
และเจา้หน้าท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 โครงการ 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ  
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการท้านุบ้ารุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
และวัฒนธรรมอันดี
งามไดร้ับการอนุรักษ ์

ส้านักปลดั 

4 โครงการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์ 
วันมาฆบูชา   
 

เพื่อส่งเสริมและท้านุบ้ารุง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ผู้น้าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บรหิาร ส.อบต. 
และเจา้หน้าท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 โครงการ 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ  
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการท้านุบ้ารุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
และวัฒนธรรมอันดี
งามไดร้ับการอนุรักษ ์

ส้านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 200 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที ่2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการสงกรานตไ์ทย
ห่วงใยผู้สูงอายุ  

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวัน
สงกรานต์ ส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุ
มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
และเพื่อเสรมิสร้างความ
สามัคคีของประชาชนใน
ท้องถิ่น  
 

ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม 

ประชาชนได้อนุรักษ ์
ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน
ผู้สูงอายุมสีุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

ส้านักปลดั 

6 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง  

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
 

คณะผู้บริหาร, ส.อบต., 
จนท.อบต., ผู้น้า, ผู้สูงอายุ
, เยาวชน และประชาชน 
จ้านวน 1 โครงการ 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 90 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม 

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 201 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกจิ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เช่น กลุ่มท้ามาลัย  
กลุ่มเย็บปลอกหมอน กลุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน 
และกลุม่สตรีตา้บล 
แก่งเสี้ยน มีทักษะ
ความรู้ สร้างอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้กับตนเองและ
ครัวเรือน บนพ้ืนฐาน
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เยาวชน และกลุม่สตรี  
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ  
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

เยาวชน และกลุม่
สตรี มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ  
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 202 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบตัิ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้า 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน ๔ หมู่บ้าน 

6๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

6๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

6๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

6๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส้านักปลดั รพ.สต. 
บ้านหนอง
สองตอน 

และ  
รพ.สต. 

บ้านแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 203 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนส้านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส้านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ดา้เนิน
ตามโครงการ
ด้าเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี   

ส้านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี   
จ้านวน ๑ 
โครงการ 

๕,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ส้านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ดา้เนิน 
งานบรรลุวตัถุ 
ประสงค์ของ
โครงการฯ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์การด้าเนิน
โครงการและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั ส้านักงาน
จังหวัด

กาญจนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 204 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างความรูแ้ละจิตส้านึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต้าบล 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ้าเภอ
เมืองกาญจนบุร ีเพื่อ
ด้าเนินโครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ 
อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบรุี  

เพื่อสนับสนุน
โครงการ /กจิกรรม
ต่างๆ ของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อจ้าง อปท. ระดับ
อ้าเภอ ส้าหรับการ
ประกาศให้
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

อปท. ในเขต
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
จ้านวน 14 แห่ง 

- ๔0,000 
(งบ อบต.) 

๔0,000 
(งบ อบต.) 

๔0,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 10๐ ของ
ข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างของ อปท. 
ในเขตอ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี มีการ  
ปิดประกาศให้
ทราบทั่วกัน   

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส้านักปลดั หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
การด้าเนินงาน
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือ
หรือการจ้าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอ 
อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี 
จังหวัด
กาญจนบุรี 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 205 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อขยายเขต
จ้าหน่ายระบบไฟฟ้า 
บริเวณภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5, 
6, 7 ต.แก่งเสี้ยน  

บริเวณภายใน
หมู่บ้านในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

8๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

8๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

8๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

8๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้นไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค

จังหวัด
กาญจนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอตัลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น                                                           
 รวมทั้งส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนส้านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส้านักงาน
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ด้าเนินตามโครงการ
จัดงาน
เทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  

ส้านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ี
จ้านวน ๑ 
โครงการ 

35,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

35,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

35,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

35,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ส้านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ี
ด้าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
ร้อยละ 100 

มีการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว และ
สนับสนุนการจัดงาน 
เทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ให้เป็นท่ี
รู้จักแก่บุคคลทั่วไป  

ส้านักปลดั รพ.สต. 
บ้านหนอง
สองตอน 

และ  
รพ.สต. 

บ้านแก่งเสี้ยน 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 207 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ตามโครงการ
อาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนบ้านหนอง 
สองตอน  

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณส้าหรับ
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน  
(2 ภาคเรียน
การศึกษา) 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน  
จ้านวน 1 ปี 

1,200,000 
 (งบ อบต.) 

1,250,000 
 (งบ อบต.) 

1,300,000 
 (งบ อบต.) 

1,350,000 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
ที่ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
และเติบโตไดส้มวัย 

ส้านักปลดั โรงเรียน 
บ้านหนอง
สองตอน 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนตาม
โครงการศึกษานอก
สถานท่ี 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์
ตรง แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
จ้านวน 1 โครงการ 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ส้านักปลดั โรงเรียน 
บ้านหนอง
สองตอน 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนตาม
โครงการปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ 
กตัญญูฯลฯ 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
จ้านวน 1 โครงการ 

- 100,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และมผีลการเรียนดี
ขึ้น 

ส้านักปลดั โรงเรียน 
บ้านหนอง
สองตอน 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนตาม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี  

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร มีการ
เรียนรูร้่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกิดการ
เรียนรูร้ะหว่างกัน 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
จ้านวน 1 โครงการ 

- - 100,000 
(งบ อบต.) 

- ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

นักเรียนมรีะเบยีบ
วินัย มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 

ส้านักปลดั โรงเรียน 
บ้านหนอง
สองตอน 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนตาม
โครงการจดักีฬาสภีายใน
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมกีฬา-กรีฑา 
มีสุขภาพแข็งแรง 
และสมรรถภาพ
ทางการตามเกณฑ์  

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
จ้านวน 1 โครงการ 

- - - 100,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
ร่วมกิจกรรมกีฬา-
กรีฑา มีสุขภาพ
แข็งแรง และ
สมรรถภาพทางการ
ตามเกณฑ ์

นักเรียนได้ออกก้าลัง
กาย มีสุขภาพกาย
แข็งแรง มีสุขภาพจิต
แจ่มใส 

ส้านักปลดั โรงเรียน 
บ้านหนอง
สองตอน 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณถนนสายไร่ปาล์ม   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี เชื่อม หมู่ที่ 6 
บ้านหนองกุม่ ต.หนองกุ่ม  
อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุี  
 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,3๐๐ 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีลาดยางฯ 
ไม่น้อยกว่า 19,8๐๐ ตาราง 
เมตร บริเวณถนนสายไร่
ปาล์ม  หมู่ท่ี 4  บ้านหนอง
สองตอน  ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เชื่อม 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองกุ่ม  
ต.หนองกุ่ม  อ.บอ่พลอย  
จ.กาญจนบุรี (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย)  

บริเวณถนนสายไร่ปาล์ม   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี เชื่อม หมู่ที่ 6 
บ้านหนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม  
อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุี  
จ้านวน 1 แห่ง 

10,900,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

10,900,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

10,900,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

10,900,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.03 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 211 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็ก บรเิวณทางสาธารณะ
สาย หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน เชื่อมหมู่ที่ 3  
บ้านท่าเพนียด  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3392 สูง 
7 เมตร ระยะทาง 
2,200 เมตร จ้านวน 55 
ต้น บริเวณทางสาธารณะ
สาย หมู่ที่ 4  บ้านหนอง
สองตอน เชื่อมหมู่ที่ 3 
บ้านท่าเพนียด  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
ทางหลวงชนบท พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณทางสาธารณะสาย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านท่าเพนียด 
ต.แก่งเสี้ยน 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 212 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 
เมตร มีพื้นท่ีลาดยางฯ ไม่
น้อยกว่า 6,600 ตาราง
เมตร บริเวณถนนสายเขา
คอก หมู่ที ่5 บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน เช่ือม 
ถนนสายป่ายุบ หมู่ที่6 บ้าน
ป่ายุบ ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี   

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
มีพ้ืนท่ีลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 
6,600 ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายเขาคอก หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน เชื่อม ถนนสาย
ป่ายุบ หมู่ท่ี6  
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี  (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ้านวน 
๑ ป้าย)  

บริเวณถนนสายเขาคอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน เช่ือม ถนนสาย
ป่ายุบ หมู่ที่6 บ้านป่ายุบ  
ต.ปากแพรก อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  
จ้านวน 1 แห่ง 

3,600,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

3,600,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

3,600,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

3,600,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.03 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 213 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนสายแทรกเตอร์ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน เช่ือม ถนนสาย
หนองกุ่ม หมู่ที ่6  
บ้านหนองกุ่ม  ต.หนองกุ่ม 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรุี   

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง 
6 เมตร ยาว 700 เมตร มี
พื้นท่ีลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 
4,200 ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายแทรกเตอร์ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน เชื่อม ถนนสาย
หนองกุ่ม หมู่ท่ี6  
บ้านหนองกุ่ม  ต.หนองกุ่ม 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย)  

บริเวณถนนสายแทรกเตอร์ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน เช่ือม ถนนสาย
หนองกุ่ม หมู่ที่ 6  
บ้านหนองกุ่ม  ต.หนองกุ่ม 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรุี 
จ้านวน 1 แห่ง 

3,000,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

3,000,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

3,000,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

3,000,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันโรคเอดส์และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
  

เพื่อฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันโรคเอดส์และ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ้านหนองสอง
ตอน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓  โรงเรียนบา้น 
หนองสองตอน   
จ้านวน 1 โครงการ 

15,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

15,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

15,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

15,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความ
เข้าใจปัญหา
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร  

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะและภมูิคุ้มกัน
ในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยว 
ข้องกับเรื่องเพศและ
โรคเอดส์ ลดปัญหา
การท้าแท้ง 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การปลูกจติส้านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้า้เสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมตา่งๆ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนตระหนักถึง
คุณค่าความส้าคญัของ
สิ่งแวดล้อม และการ
ประหยดัพลังงาน 

ผู้บริหาร, ส.อบต., 
เจ้าหน้าท่ี, ผู้น้าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ้านวน 1 โครงการ 

10,๐๐0 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

10,๐๐0 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

10,๐๐0 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

10,๐๐0 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ตระหนักถึงคณุค่า 
สิ่งแวดล้อม 
เรียนรู้การ
ประหยดัพลังงาน 

ประชาชนและ
เยาวชนมีจิตส้านึก
ตระหนักถึงคณุค่า
ความส้าคญัของ
สิ่งแวดล้อม และการ
ประหยดัพลังงาน 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสง่เสรมิและสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งน้้า ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบก้าจดั 

ขยะมูลฝอย 
 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขุดลอกล้าห้วยบริเวณเส้น
ส้านักสงฆ ์แก่งเสี้ยนรตัน   
ถึงบ่อใหม ่บ้านหนองสอง
ตอน หมู่ที ่๔ ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วย กว้าง 
8 เมตร ยาว 1,000 
เมตร บริเวณเส้นส้านัก
สงฆ์แก่งเสี้ยนรัตน  ถึงบ่อ
ใหม ่บ้านหนองสองตอน 
หมู่ที ่๔ ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 1 
ป้าย)  

บริเวณเส้นส้านักสงฆ ์
แก่งเสี้ยนรตัน  ถึงบ่อใหม ่
บ้านหนองสองตอน หมู่ที ่๔  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้้าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสง่เสรมิและสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งน้้า ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบก้าจดั 

ขยะมูลฝอย 
 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ขุดลอกล้าห้วยบริเวณเส้น
ชมรมหิน บ้านหนองสองตอน 
หมู่ที ่๔ ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วย 
กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,000 เมตร บริเวณ
เส้นชมรมหิน บ้านหนอง
สองตอน หมู่ที ่๔  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน 1 ป้าย) 

บริเวณเส้นชมรมหิน บ้าน
หนองสองตอน หมู่ที ่๔  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้้าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 218 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสง่เสรมิและสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งน้้า ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบก้าจดั 

ขยะมูลฝอย 
 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ขุดลอกล้าห้วยบริเวณล้าห้วย
เขาทอง หมู่ที่ ๕  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
ถึงหมู่ที่ ๖  บ้านป่ายุบ  
ต.ปากแพรก อ.เมือง  
จ.กาญจนบุร ี

เพื่อขุดลอกล้าห้วย 
กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,500 เมตร พร้อม
ก่อสร้างฝายน้้าล้น 
บริเวณล้าห้วยเขาทอง  
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน ถึงหมู่ที่ ๖  
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน 1 ป้าย)     

บริเวณล้าห้วยเขาทอง  
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน ถึงหมู่ที่ ๖  
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
จ้านวน 1 แห่ง 

๑,900,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

๑,900,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

๑,900,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

๑,900,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้้าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 219 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสง่เสรมิและสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งน้้า ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบก้าจดั 

ขยะมูลฝอย 
 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ขุดลอกล้าห้วยบริเวณล้าห้วย
สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕   
ต.แก่งเสี้ยน   
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วย 
สภาพเดิม กว้าง ๖ เมตร 
ลึก ๒ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร ต้องการ
ขุดลอกให้ได้ขนาดกว้าง 
๑๐ เมตร ลึก ๓ เมตร 
ยาว ๕,๐๐๐ เมตร  
บริเวณ ล้าห้วยสาย 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน 1 ป้าย)   

บริเวณ ล้าห้วยสาย  
บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕   
ต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน 1 แห่ง 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้้าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 220 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสง่เสรมิและสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งน้้า ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบก้าจดั 

ขยะมูลฝอย 
 แผนงานการเกษตร 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ขุดลอกสระสาธารณะ บรเิวณ
บ้านนางซ่อนกลิ่น หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน   
 

เพื่อขุดลอกสระ
สาธารณะ บรเิวณบา้น
นางซ่อนกลิ่น หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน 1 ป้าย)   

บริเวณบา้นนางซ่อนกลิ่น 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน 1 แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 

ประชาชนมีน้้าในการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 221 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
สวัสดิการผูสู้งวัย  ผู้ด้อย 
โอกาส สงเคราะหค์รอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง 
ฯลฯ  
  

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สวัสดิการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่ 
ผู้สูงวัย ผูด้้อยโอกาส 
สงเคราะห์ครอบครัวผูม้ี
รายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง 
ฯลฯ 

ผู้สูงวัย ผูด้้อยโอกาส 
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
และคนไร้ที่พึ่ง ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

1๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนท่ีได้รบัการ
ช่วยเหลือมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลบ้านแก่งเสี้ยน  

เพื่อสนับสนุนโครงการ /
กิจกรรมของ รพ.สต.
บ้านแก่งเสี้ยน  

รพ.สต.บา้นแก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 หมู่บ้าน 

5๐,๐๐๐ 
 (งบ สปสช.) 

5๐,๐๐๐ 
 (งบ สปสช.) 

5๐,๐๐๐ 
(งบ สปสช.) 

5๐,๐๐๐ 
(งบ สปสช.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมด้าน
สุขภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ส้านักปลดั 

2 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลบ้านหนองสองตอน  

เพื่อสนับสนุนโครงการ /
กิจกรรมของ รพ.สต.
บ้านหนองสองตอน   

รพ.สต.บา้นหนองสองตอน  
จ้านวน 3 หมู่บ้าน    

20๐,๐๐๐ 
 (งบ สปสช.) 

20๐,๐๐๐ 
 (งบ สปสช.) 

20๐,๐๐๐ 
(งบ สปสช.) 

20๐,๐๐๐ 
(งบ สปสช.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมด้าน
สุขภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 223 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุง  พัฒนา  สภาพแวดล้อม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณบา้นหนองจอก  
หมู่ที่ 5 ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา
บริเวณบา้นหนองจอก 
หมู่ที่ 5  ต.แก่งเสีย้น 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบา้นหนองจอก  
หมู่ที่ 5 ต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน 1 แห่ง 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ปะชาชนและ
เยาวชน ร้อยละ 
๘๐ มสีถานท่ีเล่น
กีฬาออกก้าลังกาย
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณโรงเรียน 
บ้านหนองปลวก  
หมู่ที่ ๖ ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณโรงเรียนบ้าน
หนองปลวก หมู่ท่ี ๖  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณโรงเรียน 
บ้านหนองปลวก  
หมู่ที่ ๖ ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๑,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ปะชาชนและ
เยาวชน ร้อยละ 
๘๐ มสีถานท่ีเล่น
กีฬาออกก้าลังกาย
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 224 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุง  พัฒนา  สภาพแวดล้อม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณบา้นท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7  ต.แก่งเสีย้น 
 
 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณบา้น 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณบา้นท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7  ต.แก่งเสีย้น  
จ้านวน 1 แห่ง 

3,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ปะชาชนและ
เยาวชน ร้อยละ 
๘๐ มสีถานท่ีเล่น
กีฬาออกก้าลังกาย
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

4 ติดตั้งเครื่องออกก้าลังกาย
ประจ้าหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
หนองจอก  หมู่ที่ 5  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน ออกก้าลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด  

ติดตั้งเครื่องออกก้าลังกาย
ประจ้าหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
หนองจอก  หมู่ที่ 5  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 1 
ป้าย)  จ้านวน 1 แห่ง 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

ปะชาชนและ
เยาวชน ร้อยละ 
๘๐ มเีครื่องออก
ก้าลังกาย 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 225 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุง  พัฒนา  สภาพแวดล้อม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ติดตั้งเครื่องออกก้าลังกาย
ประจ้าหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน ออกก้าลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด  

ติดตั้งเครื่องออกก้าลังกาย
ประจ้าหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 1 
ป้าย)  จ้านวน 1 แห่ง 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

ปะชาชนและ
เยาวชน ร้อยละ 
๘๐ มเีครื่องออก
ก้าลังกาย 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

6 ติดตั้งเครื่องออกก้าลังกาย
ประจ้าหมู่บ้าน บริเวณบ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน ออกก้าลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด 

ติดตั้งเครื่องออกก้าลังกาย
ประจ้าหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 1 
ป้าย)  จ้านวน 1 แห่ง 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

200,๐๐๐ 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอืน่) 

ปะชาชนและ
เยาวชน ร้อยละ 
๘๐ มเีครื่องออก
ก้าลังกาย 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 226 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การจัดหาบริการพื้นฐานท่ีจ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
บริเวณชุมชนเขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
 
 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน พร้อม
วางท่อเมนจ่ายน้้า 
บริเวณชุมชนเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณชุมชนเขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

5,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 
 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 227 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 4  บ้านหนองสอง
ตอน เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,750 เมตร หนา 
0.30 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
4,200 ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณถนนลูกรัง หมู่ที่ 
4  บ้านหนองสองตอน 
เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนลูกรัง หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน เชื่อม 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

1,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 228 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสาย
กลุ่มบ้านนายนดิ กันภัย ถึง
สายบนเขา หมู่ที ่๔ บ้าน
หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพือ่ก่อสร้างถนนลูกรัง
อัดบด ขนาดกว้าง 5 
เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ 
เมตร บริเวณสายกลุ่ม
บ้านนายนิด กันภัย ถึง
สายบนเขา หมู่ที ่๔ 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมปา้ยระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายกลุ่มบ้านนายนิด 
กันภัย ถึงสายบนเขา  
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 229 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ถนนบริเวณซอย
เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 
เมตร  ยาว 1,0๐๐ เมตร 
หนา ๐.1๕  เมตร พร้อม
ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 1  
เมตร จ้านวน 2 จุด ๆ ละ 
18 ท่อน หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 6,0๐๐ ตาราง
เมตร ถนนบริเวณซอยเขา
ใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 4  
บ้าน หนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

ถนนบริเวณซอยเขาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง   
 

3,900,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,900,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,900,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,900,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 230 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณสายบ้านผู้
พันสมชาย เอี่ยมมา หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร 
บริเวณสายบ้านผู้พัน
สมชาย เอี่ยมมา หมู่ที ่๔   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายบ้านผู้พันสมชาย 
เอี่ยมมา หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต. หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 231 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณสายบ้าน
นายบอย  โพธ์ิทอง ถึงทาง
ลาดยางสายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองสอง
ตอน หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร 
บริเวณสายบ้านนายบอย  
โพธ์ิทอง ถึงทางลาดยาง
สายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านหนองสอง
ตอน หมูท่ี่ ๔ บ้านหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน พร้อมป้ายระชา
สัมพันธ์ จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนายบอย  
โพธิ์ทอง ถึงทางลาดยางสาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนองสองตอน หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 232 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน 
พ.อ.โพยม ก้อนทรัพย์ หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร 
บริเวณบริเวณซอยบ้าน  
พ.อ.โพยม  ก้อนทรัพย์   
หมู่ที ่๔  บ้านหนองสอง
ตอน  ต.แก่งเสี้ยน  
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้าน พ.อ.โพยม  
ก้อนทรัพย์  หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 233 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณสายบ้าน
นายชุมนุม  เนตรสุวรรณ  
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร 
บริเวณสายบ้านนาย
ชุมนุม  เนตรสุวรรณ  
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน พร้อมปา้ยระชา
สัมพันธ์ จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายบ้านนายชุมนุม  
เนตรสุวรรณ หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 234 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยสถานี
อนามัยหนองสองตอน 
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร 
บริเวณซอยสถานี
อนามัยหนองสองตอน 
หมู่ที ่๔ บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน  (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน 
๑ ป้าย) 

บริเวณซอยสถานีอนามัย
หนองสองตอน หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   
จ้านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 235 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ก่อสร้างคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณถนน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  เช่ือม 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 7๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,5๐๐  ตารางเมตร 
บริเวณถนน หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน  เช่ือม  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน  
๑ ป้าย)  

บริเวณถนน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
เช่ือม หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม   
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

2,000,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 236 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านชลรส  
ค้านาค หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สองตอน  ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 6๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,0๐๐  ตารางเมตร 
บริเวณซอยบ้านชลรส  
ค้านาค หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสองตอน  ต.แก่ง
เสี้ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน  
๑ ป้าย)  

บริเวณซอยบ้านชลรส  
ค้านาค หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

1,800,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 237 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณสายเขาคอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  เชื่อมถนน
สายป่ายุบ หมู่ที่ 6   
ต.ปากแพรก อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี   
 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร หรือ
รวมพื้นท่ีลาดยาง ไม่น้อย
กว่า 10,200 ตาราง
เมตร บริเวณสายเขาคอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  เชื่อมถนน
สายป่ายุบ หมู่ที่ 6   
ต.ปากแพรก อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี  (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณสายเขาคอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  เชื่อมถนน
สายป่ายุบ หมู่ที่ 6   
ต.ปากแพรก อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี   
จ้านวน 1 แห่ง 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 238 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก - บ้าน
หนองสองตอน หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 500 เมตร หรือรวม
พื้นทีล่าดยาง ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก- บ้าน
หนองสองตอน หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก - บ้าน
หนองสองตอน หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,550,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
ซอยบ้านป้าอุบล   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,180 เมตร  
พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด 
Ø 1 เมตร จ้านวน 20 
ท่อน บริเวณถนนซอยบ้าน
ป้าอุบล หมู่ที่ 5  บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้านป้าอุบล   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

3,650,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,650,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,650,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,650,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 240 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านนายฉาย พุฒเอก ถึง
บ้านนางนิพาภร  พงษ์
สวัสดิ์  หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร  
บริเวณถนนสายบ้านนาย
ฉาย  พุฒเอก ถึงบ้านนาง 
นิพาภร  พงษ์สวัสดิ์   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายบ้าน 
นายฉาย พุฒเอก ถึงบ้าน
นางนิพาภร  พงษ์สวัสดิ์   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง  

1,50๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,50๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,50๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,50๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 241 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
ซอยบ้านหนองจอก  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพือ่ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร 
พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด 
Ø 1 เมตร จ้านวน 48 
ท่อน บริเวณถนนซอยบ้าน
หนองจอก หมู่ที่ 5  บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้านหนอง
จอก หมู่ที่ 5  บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง  

2,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 242 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
ซอยห้วยยายเตียง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,500 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยห้วยยาย
เตียง หมู่ที่ 5  บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอย 
ห้วยยายเตียง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง  

1,50๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,50๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,50๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,50๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 243 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณถนน
ซอยบ้านนางนกแก้ว หมู่ที่ 
5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยบ้านนาง
นกแก้ว หมู่ที่ 5  บ้าน
หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
นางนกแก้ว หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง  

60๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

60๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

60๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

60๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 244 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณถนน
ซอยไรเ่อ-ดริน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,600 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยไร่เอ-ดริน 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยไร่เอ-ดริน 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง  

1,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,00๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 245 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณถนน
ซอยบ้านนายเติม หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
 ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยบ้านนาย
เติม หมู่ที่ 5  บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
นายเติม หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง  

1,80๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,80๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,80๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,80๐,0๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 246 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
ซอยรางสมอ หมู่ที่ ๖  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 550 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,300 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยรางสมอ 
หมู่ที่ ๖  บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยรางสมอ 
หมู่ที่ ๖  บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 247 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  บริเวณถนน
สายตรอกมะตูม-หนอง
สันตะวา หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง เช่ือม หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองสันตะวา  
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุร ี
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๗,๘๐๐ ตารางเมตร บริเวณ
ถนนสายตรอกมะตูม-หนอง
สันตะวา หมู่ท่ี 6  บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
อ.เมือง เชื่อม หมู่ท่ี ๘ บ้าน
หนองสันตะวา  
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนสายตรอก
มะตูม-หนองสันตะวา  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง เช่ือม 
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสันตะวา 
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุร ี
จ้านวน ๑ แห่ง 

๔,๕๓๕,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๔,๕๓๕,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๔,๕๓๕,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๔,๕๓๕,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 248 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
ซอยบ้านนายวน  หนูขาว 
หมู่ที่ ๖  บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 815 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,260 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยบ้านนาย
วน  หนูขาว หมู่ที่ ๖  บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
(ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
นายวน หนูขาว หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

1,900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 249 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
ซอยธรรมอุทยาน หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,500 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยธรรม
อุทยาน หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยธรรม
อุทยาน หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 250 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
ซอยบ้านทนายแทรกเตอร์ 
หมู่ที่ ๖  บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยบ้าน
ทนายแทรกเตอร์ หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยบ้าน
ทนายแทรกเตอร์ หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

700,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

700,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

700,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

700,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 251 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนนซอย
ยิ้มใหญ่หลวง หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,000 ตาราง
เมตร บริเวณถนนซอย
ยิ้มใหญ่หลวง หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนซอย 
ยิ้มใหญ่หลวง หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 252 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
ซอยฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๖ บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยฟาร์มไก ่
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนซอยฟาร์มไก ่
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

900,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 253 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
บ้านป้าไข ่หมู่ที่ ๖  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
บริเวณถนนบ้านป้าไข ่
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนบ้านป้าไข ่
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

600,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

600,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

600,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

600,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 254 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนน
บ้านหนองปลวก  
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,600 ตารางเมตร 
บริเวณถนนบ้านหนอง
ปลวก หมู่ที่ ๖ บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน (ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนบ้าน 
หนองปลวก หมู่ที่ ๖  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

1,500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 255 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ฯ บรเิวณถนน
สายแทรกเตอร์ –  
หนองกุ่ม  หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ฯ กว้าง 6 เมตร 
ยาว 550 เมตร ปรมิาณ
ลาดยางแอสฟัลท์ฯ มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,300 
ตารางเมตร บริเวณถนน
สายแทรกเตอร์ –  
หนองกุ่ม  หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ จ้านวน ๑ 
ป้าย) 

บริเวณถนนสายแทรกเตอร์ 
– หนองกุ่ม  หมู่ที่ ๖   
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

1,600,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,600,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,600,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,600,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 256 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร บริเวณ
ท่ารถโดยสารประจา้ทาง  
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร
รถประจ้าทาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 4 เมตร บริเวณ
ท่ารถโดยสารประจา้ทาง  
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณท่ารถโดยสาร
ประจ้าทาง  
บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7 ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

500,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนมีที่พัก
ผู้โดยสารรอรถ
ประจ้าทาง มี
ความสะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 257 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่2  ส่งเสรมิความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านผู้ยากไร้ ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
 
 

เพื่อเสรมิสร้างการมสี่วน
ร่วมขององค์กรในการ
ซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านพักอาศัยให้ผู้มี
ฐานะยากจน 

บริเวณพื้นท่ีในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

๑5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๑5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๑5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๑5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนร้อยละ 
๙๐ มันคงแข็งแรง 

ผู้ที่มีฐานะยากจนใน
เขต อบต.แกง่เสีย้น 
มีบ้านพักอาศัยท่ี
มั่นคงแข็งแรง 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 258 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงหอถังเหล็ก และ
ขยายเขตระบบประปา 
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองสองตอน  
หมู่ที่ ๔  ต.แก่งเสีย้น 
 

เพื่อปรับปรุงหอถังเหล็ก 
และขยายเขตระบบ
ประปา บรเิวณภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองสอง
ตอน หมู่ที่ ๔   
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์  
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองสองตอน  
หมู่ที่ ๔  ต.แก่งเสีย้น 
จ้านวน 1 แห่ง 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ มี
น้้าในการอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ
กับความต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 259 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ซ่อมบ้ารุงปกตผิิวทางลาด
ยางแอสฟัลท์ฯ บรเิวณถนน
บ้านหนองสองตอน – บ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อซ่อมบ้ารุงปกตผิิว
ทางลาดยางแอสฟลัท์ฯ 
กว้าง 8 เมตร ยาว 
2,800 เมตร ปริมาณ
ลาดยางแอสฟัลท์ฯ มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
22,400 ตารางเมตร 
บริเวณถนนบ้านหนอง
สองตอน – บ้านตรอก
มะตูม หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนนบ้านหนองสอง
ตอน – บ้านตรอกมะตูม  
หมู่ที่ 4 ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 โครงการ 

9,700,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

9,700,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

9,700,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

9,700,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 260 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปรับปรุงหอถังเหล็ก และ
ขยายเขตระบบประปา 
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อปรับปรุงหอถังเหล็ก 
และขยายเขตระบบ
ประปาบริเวณภายใน
หมู่บ้านบ้านตรอกมะตูม 
หมู่ที่ ๖  ต.แก่งเสีย้น 
(ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๘๖๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ มี
น้้าในการอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ
กับความต้องการ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 261 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

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

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ซ่อมบ้ารุงปกตผิิวทางลาด
ยางแอสฟัลท์ฯ บรเิวณถนน 
สายบ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อซ่อมบ้ารุงปกตผิิว
ทางลาดยางแอสฟลัท์ฯ 
กว้าง 8 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ปริมาณ
ลาดยางแอสฟัลท์ฯ  
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,080 ตารางเมตร 
บริเวณถนน  สายบ้าน
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ้านวน ๑ ป้าย) 

บริเวณถนน สายบ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จ้านวน 1 โครงการ 

7,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

7,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

7,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

7,200,000 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 262 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกล จาก  
อบจ.กาญจนบุรี   

เพื่อขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลจาก  
อบจ.กาญจนบุรี  
ส้าหรับปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสาย 
ภายในหมู่บ้าน ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน     

บริเวณภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
จ้านวน 4 หมู่บ้าน 

- 
(งบ อบจ.) 

- 
(งบ อบจ.) 

- 
(งบ อบจ.) 

- 
(งบ อบจ.) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

แบบ ผ.05 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 263 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน     
    

แนวทางการพฒันาที ่1  การพัฒนาคน ชุมชน  และสังคม  
ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

 
 

1 
1 
5 
1 

 
 

60,000 
5,000 

345,000 
40,000 

 
 

1 
1 
5 
1 

 
 

60,000 
5,000 

345,000 
40,000 

 
 

1 
1 
5 
1 

 
 

60,000 
5,000 

345,000 
40,000 

 
 

1 
1 
5 
1 

 
 

60,000 
5,000 

345,000 
40,000 

 
 
4 
4 

20 
4 

 
 

240,000 
20,000 

1,380,000 
160,000 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 

 
 

2 

 
 

120,000 

 
 

2 

 
 

120,000 

 
 

2 

 
 

120,000 

 
 

2 

 
 

120,000 

 
 
8 

 
 

480,000 
 

รวม 10 450,000 10 450,000 10 450,000 10 450,000 40 1,800,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 264 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑   การปลกูจิตส้านึกให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปญัหาขยะ น้้าเสยี 
มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร   
 

 
 
 
 

1 
2 

 
 
 
 

10,000 
40,000 

 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

10,000 
40,000 

 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

10,000 
40,000 

 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

10,000 
40,000 

 

 
 
 
 
4 
8 

 
 
 
 

40,000 
160,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งน้้า ระบบบ้าบัดน้า้เสีย และระบบ
ก้าจัดขยะมลูฝอย 
- แผนงานการเกษตร   

 

 
 
 

6 
 

 
 
 

9,510,000 

 
 
 
6 
 

 
 
 

9,510,000 

 
 
 
6 
 

 
 
 

9,510,000 

 
 
 
6 
 

 
 
 

9,510,000 

 
 
 

24 

 
 
 

36,600,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาด้านการเกษตร 
- แผนงานการเกษตร   
 

 
 

3 

 
 

522,000 

 
 
3 

 
 

522,000 

 
 
3 

 
 

522,000 

 
 
3 

 
 

522,000 

 
 

12 

 
 

2,088,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  การดูแลให้มีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสม 

- - - - - - - - - - 

รวม 12 10,082,000 12 10,082,000 12 10,082,000 12 10,082,000 48 40,328,000 

 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม     
    

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน   
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานงบกลาง 

 
 

5 
2 
3 
 

 
 

420,000 
25,000 

7,050,000 

 
 

5 
2 
3 
 

 
 

420,000 
25,000 

7,050,000 

 
 

5 
2 
3 
 

 
 

420,000 
25,000 

7,050,000 

 
 

5 
2 
3 
 

 
 

420,000 
25,000 

7,050,000 

 
 

20 
8 

12 

 
 

1,680,000 
100,000 

28,200,000 

แนวทางการพัฒนาที ่๒  การพัฒนาสวนสาธารณะ  
สนามกีฬาให้เพียงพอ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 

6 
 

 
 

5,600,000 

 
 

6 
 

 
 

5,600,000 

 
 

6 
 

 
 

5,600,000 

 
 

6 
 

 
 

5,600,000 

 
 

24 

 
 

22,400,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การปลูกฝังจิตส้านึกให้
ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน   
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 

2 

 
 
 

15,000 

 
 
 

2 

 
 
 

15,000 

 
 
 

2 

 
 
 

15,000 

 
 
 

2 

 
 
 

15,000 

 
 
 
8 

 
 
 

60,000 

รวม 18 13,232,000 18 13,232,000 18 13,232,000 18 13,232,000 72 52,928,000 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร     
    

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต้าบล และพนักงานจ้าง 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
 

 
 
1 
1 

 
 

600,000 
6,000 

 
 

1 
1 

 
 

600,000 
6,000 

 
 

1 
1 

 
 

600,000 
6,000 

 
 

1 
1 

 
 

600,000 
6,000 

 
 
4 
4 

 
 

2,400,000 
24,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 
2 
6 
 

 
 

620,000 
2,500,000 

 
 

2 
6 
 

 
 

620,000 
2,500,000 

 
 

2 
6 
 

 
 

620,000 
2,500,000 

 
 

2 
6 
 

 
 

620,000 
2,500,000 

 
 
8 

24 

 
 

2,480,000 
10,000,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การเสริมสร้างความรู้และ
จิตส้านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนใน
ต้าบล 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
 
 
7 

 
 
 

240,000 

 
 
 

7 

 
 
 

240,000 

 
 
 

7 

 
 
 

240,000 

 
 
 

7 

 
 
 

240,000 

 
 
 

28 

 
 
 

960,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  
และระบบการบริหารการจัดการ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- งบกลาง 

 
 

32 
9 
4 

 
 

16,947,000 
2,345,000 

620,000 

 
 

32 
9 
4 
 

 
 

17,247,000 
2,445,000 

670,000 

 
 

32 
9 
4 

 
 

17,557,000 
2,545,000 

820,000 

 
 

32 
9 
4 

 
 

17,957,000 
2,645,000 

870,000 

 
 

128 
36 
16 

 
 

69,708,000 
9,980,000 
2,980,000 

รวม 71 23,932,000 71 24,382,000 71 24,942,000 71 25,492,000 284 98,748,000 
 

แบบ ผ.07 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 267 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน     
    

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การจัดหา
บริการพื้นฐานท่ีจ้าเป็นแก่การดา้เนิน
ชีวิต   
- แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

97 

 
 
 

113,505,000 

 
 
 

97 

 
 
 

113,505,000 

 
 
 

97 

 
 
 

113,505,000 

 
 
 

97 

 
 
 

113,505,000 

 
 
 

388 

 
 
 

454,020,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุง
และซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 
 

1 
1 
16 

 
 
 

30,000 
15,000 

22,022,000 

 
 
 

1 
1 
16 

 
 
 

30,000 
15,000 

22,022,000 

 
 
 

1 
1 
16 

 
 
 

30,000 
15,000 

22,022,000 

 
 
 

1 
1 
16 

 
 
 

30,000 
15,000 

22,022,000 

 
 
 

4 
4 
64 

 
 
 

120,000 
60,000 

88,088,000 

รวม 115 135,572,000 115 135,572,000 115 135,572,000 115 135,572,000 464 542,288,000 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     
    

แนวทางการพฒันาที ่๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของชุมชน   - แผนงาน
สาธารณสุข 
- แผนงานการศึกษา 
 

 
 

16 

 
 

3,820,000 

 
 

16 

 
 

3,995,000 

 
 

16 

 
 

4,170,000 

 
 

16 

 
 

4,345,000 

 
 

64 

 
 

16,330,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี  ๒  ส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย  
การเรยีนรู้ทางประวตัิศาสตร ์วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
 
 

1 
6 

 
 
 

35,000 
346,000 

 
 
 

1 
6 

 
 
 

35,000 
346,000 

 
 
 

1 
6 

 
 
 

35,000 
346,000 

 
 
 

1 
6 

 
 
 

35,000 
346,000 

 
 
 
4 

24 

 
 
 

140,000 
1,384,000 

รวม 23 4,201,000 23 4,376,000 23 4,551,000 23 4,726,000 92 17,854,000 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๗  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกจิ     
    

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การพัฒนาฝีมือ
ในการประกอบอาชีพของประชาชน  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
1 

 
 

100,000 

 
 
1 

 
 

100,000 

 
 
1 

 
 

100,000 

 
 
1 

 
 

100,000 

 
 

4 

 
 

400,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การสนับบสนุน
ให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท้า ใช้หลัก การมี
ส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง     

- - - - - - - - - - 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การสนับสนุน
และส่งเสรมิการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

- - - - - - - - - - 

รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000 
รวมทั้งสิ้น 250 187,569,000 250 188,194,000 250 188,929,000 250 189,654,000 1004 754,346,000 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องถ่าย
เอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด้า) 
ความเร็ว 40 แผ่น/
นาที  

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว-ด้า) 
ความเร็ว 40 แผ่น/นาที  จ้านวน ๑ เครื่อง    
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ 
ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 

180,000 - - - ส้านักปลดั 
 

 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ์   

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์   
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ปี ๖๑ : จ้านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๒ : จ้านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ้านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ้านวน 1 เครื่อง) 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ ส้านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.08 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 271 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหา
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก      
(Inkjet) (พิมพ์สี/
ขาวด้า) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก      
(Inkjet) (พิมพ์สี/ขาวด้า) จ้านวน ๑ เครื่อง    
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
(ปี ๖๑ : จ้านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๒ : จ้านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ้านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ้านวน 1 เครื่อง) 

8,0๐๐ 8,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ ส้านักปลดั 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ้หล็ก
บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 118.5 × 
40.7 × 88 ซม.  

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน แบบกระจก ทรงสูง
ขนาด 90 × 45 × 185 ซม.  
ได้รับมาตรฐาน มอก.   (ราคาตามท้องถิ่น)      
(ปี ๖๑ : จ้านวน 2 หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ้านวน 1 หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ้านวน 2 หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ้านวน 2 หลัง) 

10,๐๐๐ 5,๐๐๐ 12,๐๐๐ 12,๐๐๐ ส้านักปลดั 

แบบ ผ.08 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 272 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ้หล็ก
บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 118.5 × 
40.7 × 88 ซม.  

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  
ขนาด 118.5 × 40.7 × 88 ซม.  
ได้รับมาตรฐาน มอก.  (ราคาตามท้องถิ่น)      
(ปี ๖๑ : จ้านวน 3 หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ้านวน 1 หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ้านวน 1 หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ้านวน 1 หลัง) 

12,๐๐๐ 4,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ส้านักปลดั 

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร ่

เพื่อจัดหาโทรทัศน์ 
แอล อี ดี (LED TV) 
ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366 × 
768 พิกเซล ขนาด 
32 น้ิว 
 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366 × 768 พิกเซล ขนาด 32 น้ิว 
จ้านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ 
ฉบับเดือนสิงหาคม 2559      
(ปี ๖๑ : จ้านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๒ : จ้านวน - เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ้านวน - เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ้านวน - เครื่อง)   

8,๐๐๐ - - - ส้านักปลดั 

แบบ ผ.08 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 273 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ้หล็ก
บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 118.5 × 
40.7 × 88 ซม.  

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน แบบกระจก ทรงสูง
ขนาด 90 × 45 × 185 ซม.  
ได้รับมาตรฐาน มอก.   (ราคาตามท้องถิ่น)      
(ปี ๖๑ : จ้านวน 2 หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ้านวน 1 หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ้านวน 1 หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ้านวน 1 หลัง) 

10,๐๐๐ 5,๐๐๐ 6,๐๐๐ 6,๐๐๐ กองคลัง 

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ้หล็ก
บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 118.5 × 
40.7 × 88 ซม.  

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  
ขนาด 118.5 × 40.7 × 88 ซม.  
ได้รับมาตรฐาน มอก.  (ราคาตามท้องถิ่น)      
(ปี ๖๑ : จ้านวน 2 หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ้านวน 1 หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ้านวน 1 หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ้านวน 1 หลัง) 

8,๐๐๐ 4,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ กองคลัง 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพฒันาที ่4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ้ก้าอี้
ส้านักงาน ขนาด 
453×60×91 ซม. 

เก้าอีส้้านักงาน ขนาด 453 × 60 × 91 ซม. 
ได้รับมาตรฐาน มอก. (ราคาตามทอ้งถิ่น)      
(ปี ๖๑ : จ้านวน 2 ตัว)  

5,0๐๐ - - - กองคลัง 

แบบ ผ.08 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 275 

 

ส่วนท่ี ๔ 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

ศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส้านักปลดั 

 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส้านกัปลดั 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส้านักปลดั 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ส้านักปลดั 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส้านักปลดั 

2 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
การเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส้านักปลดั 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส้านักปลดั, กองช่าง 

3 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณค่า 

ทางสังคม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส้านักปลดั 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส้านักปลดั 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส้านักปลดั 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านการดา้เนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส้านักปลดั 

4 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหาร การพัฒนา

บุคลากร 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส้านักปลดั, กองคลัง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส้านักปลดั 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านการดา้เนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส้านักปลดั, กองช่าง 

5 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ   
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส้านักปลดั 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส้านักปลดั 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
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ที ่
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส้านักปลดั   

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส้านักปลดั 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
ส้านักปลดั 

7 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบการบริหารและการ

จัดการด้านเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส้านักปลดั 

7 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 3 ส านัก/กอง 
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ส่วนท่ี ๕ 
การติดตามและประเมนิผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด้าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด้าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสาน
แผนพัฒ นาท้ องถิ่น สี่ ปี  (พ .ศ .๒๕๖๑  – ๒๕๖๔ ) ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา อบต. ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙    
ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องด้าเนินการก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก้ากับการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยนใช้การส้ารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท้าให้ทราบ
ถึงผลเชิงคุณภาพในการด้าเนินงานของ อบต. ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานของ อบต. 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด้าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท้าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ้ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท้าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท้าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ       

ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค้านึงถึงสถานการณ์คลั ง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด้าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน                 

ที่จะต้องด้าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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

http://www.dla.go.th/
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ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท้าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......................................................................................  
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส้าคัญของท้องถิ่นมาจัดท้าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท้าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก้าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท้าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก้าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 

 แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด้าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีก้าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด้าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด้าเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  
1 

   
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .............................................................................................. 
2. รายงานผลการด้าเนินงานไตรมาสที่  

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
(3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3. จ้านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  1 …...... ปีท่ี  2 …...... ปีท่ี  3 …...... รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

         
         
         

รวม         
 

4. ผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ........................................... 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

โครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

             
             
             

รวม             
 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี .............................. 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
       
       

รวม       
 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ้าปี ................................ 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

รวม      
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................................... ....................................................................................................  
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ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการด้าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดไว้  และมีก้าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................... ............ 
2. วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน .............................................................................. 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ............................................. 
3. ยุทธศาสตร์และจ้านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ้านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดา้เนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดา้เนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด้าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด    
7.  ผลการด้าเนนิโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

   

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
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5. ผลการด้าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ (1 – ๗)  
............................................................................................................................. ........  
 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7.  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม / ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
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ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เป็นแบบส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก้าหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ  (1)   ชาย   (2)   หญิง    
 2.  อายุ  (1)   ต่้ากว่า  20  ป ี  (2)  20 – 30  ป ี (3)   31 – 40  ปี 

(4)   41 – 50  ปี  (5)   51 – 60  ปี (6)   มากกว่า  60  ปี 
 3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา        (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (3)   อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  (4)   ปริญญาตรี  (5)   สูงกว่าปริญญาตรี  (6 )  อ่ืนๆ 
 4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)   ค้าขายธุรกิจ
ส่วนตัว 
   (4)   รับจ้าง  (5)   นักเรียนนักศึกษา  (6)   เกษตรกร 
   (7)   อ่ืนๆ  (ระบุ) ........................................................................... 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด    
7.  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
     ในท้องถิ่น 

   

8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
         องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี                             หน้า 287 

 

 
 
ส่วนยุทธศาสตร์ ที่
..................................................................... .................................................................................. 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ  (1)   ชาย   (2)   หญิง    
 2.  อายุ  (1)   ต่้ากว่า  20  ป ี (2)  20 – 30  ป ี  (3)   31 – 40  ปี 

(4)   41 – 50  ปี  (5)   51 – 60  ปี (6)   มากกว่า  60  ปี 
 3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา    (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (3)   อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
   (4)   ปริญญาตรี  (5)   สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่นๆ 
 4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
   (4)   รับจ้าง  (5)   นักเรียนนักศึกษา (6)   เกษตรกร 
   (7)   อ่ืนๆ  (ระบุ) ........................................................................... 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาด้าน ......................................  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7.  ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
          องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 


