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ค าน า 
   

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และหนังสือจังหวัด
กาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 0023.3/ว 1738 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8/2564 ขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนต่อไป 

 
 
 
 
                                                                    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

                 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  3 

 
 

สารบัญ 
 

      หน้า 
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล                         4  
 

ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา                                                  5    
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8/๒๕๖4                  
 

    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผ.01)                                                  6         
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (ผ.02)                                                    8 
 

- ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผ.02/1)              15 
 

- บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)                                                                             24 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
  - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564   
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  4 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8/๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 9(ข้อ 22) และข้อ 10(ข้อ 22/2)  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบดังกล่าว 
 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  
 

เหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการโครงการเพ่ือช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นกิจการอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้  ดังนั้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
8/2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง   
                                   ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในต าบล 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน   
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - 2 85,000 2 85,000 

รวม - - - - - - - - 2 85,000 2 85,000 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม   
1. แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - 1 20,000 1 20,000 
2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - 1 20,000 1 20,000 
3. แผนงานการเกษตร - - - - - - - - 1 20,000 1 20,000 

รวม - - - - - - - - 3 60,000 3 60,000 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบรหิารการพัฒนาบุคลากร        
1. แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - 2 579,880 2 579,880 

รวม - - - - - - - - 2 579,880 2 579,880 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน   
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 18 24,278,500 18 24,278,500 

รวม - - - - - - - - 18 24,278,500 18 24,278,500 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 25 26,578,500 25 26,578,500 

 
 
 

 
  
 
    

 
 

                                                                                                                                                                                                                   



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
(ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
กาญจนบุรี) 

1. เพื่อส่งเสริมการใช้
เวลาว่างเกิดประโยชน์ 
โดยการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬา 
2. เพื่อใช้กิจกรรมการ
เล่นกีฬาเป็นสื่อกลาง 
ในการสร้างความ
สมานฉันท์ ความ
สามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง 
3. เพื่อสร้างเครื่อข่าย
กีฬาฟุตบอลให้เป็นที่
แพร่หลาย 
4. เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการกีฬาฟุตบอล
ให้กับเยาวชนที่สนใจใน
จังหวัดกาญจนบุรี  
5. เพื่อพัฒนายกระดับ
กีฬาของท้องถ่ินให้มร
มาตรฐานยิ่งข้ึน 
6. เพื่อรองรับการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลในระดับต่างๆ 
7. ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน 

เยาวชน และประชาชน 
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
 

- - - - 25,000 ร้อยละของผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาลดลง 

เยาวชนในจังหวัด
กาญจนบุรีที่เข้ารว่ม
โครงการฯ ได้รับ
ประโยชน์จากการ
ออกก าลังกาย และ
สามารถลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชน 

ส านักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  10 

                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
(อ าเภอเมืองกาญจนบุรี) 

เพื่อป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
ในชุมชน 

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
(25 ตาสับปะรด) ในพื้นที่ 
11 ต าบล 101 หมูบ่้าน 
หมู่บ้าน ละ 5 คน  
รวม 505 คน 

- - - - 60,000 ร้อยละของผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาลดลง 

ลดการระบาดของ 
ยาเสพติดในชุมชน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  11 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม 
ระงับยับยั้ง 
โรคติดต่อ  
โรคระบาด  
และภัยสขุภาพ 
ในภาวะฉุกเฉิน 
ให้ประชาชน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

- - - - 20,000 ร้อยละของการ
ระบาดของโรคติดต่อ
โรคระบาดในชุมชน 
และภัยสขุภาพ 
ในภาวะฉุกเฉินที่
ประชาชนประสบ
ปัญหาลดลง 

สามารถเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสขุภาพใน
สถานการณ์ที่ประสบ
ปัญหาภยัพิบัติตา่ง ๆ 
ในพื้นที่ได ้

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  12 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านพัฒนาคุณภาพชวีิต 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ในการด ารงชีวิตให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 

- - - - 20,000 ร้อยละของผูไ้ด้รับ
ความเดือดร้อนได้ 
รับการช่วยเหลือ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  13 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านเกษตรกร 

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือเกษตร  
ที่ได้รับความ
เดือดร้อน ตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เกษตรท่ีขึ้นทะเบียน 
ในเขต อบต.แก่งเส้ียน 

- - - - 20,000 ร้อยละของเกษตรผู้
ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ  
ทางการเกษตร 
มากขึ้น 

เกษตรได้รับความ
ช่วยเหลือด้าน
การเกษตร ตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การเสริมสรา้งความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชนในต าบล  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 

เพื่อให้การจัดการ
เลือกตั้งของ อบต.
แก่งเส้ียน เป็นไป
ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย 
และมีประสิทธภิาพ   

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขต อบต.แก่งเส้ียน  
 

- - - - 459,545 ร้อยละของประชาชน
มาใช้สิทธิในเลือกตั้ง  

สามารถจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและนโยบาย 
ของกระทรวง 
มหาดไทย 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมกรรมการ
ประจ าหนว่ยเลือกตั้ง 

เพื่อให้ความรู้และ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ
ประจ าหนว่ย
เลือกตั้งของ อบต.
แก่งเส้ียน  

คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องประจ าหนว่ย
เลือกตั้ง 
 

- - - - 120,335 กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

การด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งของ อบต. 
แก่งเส้ียน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล 
บริเวณบ้านนายพิง  ล าดวน 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 
ต.แก่งเส้ียน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว 
(ท่อเหล็ก BS-M มอก. 
277-2532) ประเภท 2 
ลึก 100.1-150 เมตร 
หรือจนกว่าจะได้น้ าใช้ใน
เกณฑ์ดี ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 310,500 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายน้ า 
บริเวณบ้านนางรานี  
เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

1. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร  
2. เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ได้ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.80 เมตร  
เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 7.50 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

- - - 22,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

1. ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร  
2. สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่มขังใน
พื้นที่ได้ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02/1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2564 

ส าหรับ  โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อ คสล. บริเวณซอยซักรีด 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
พร้อมวางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 95 เมตร หนา 
0.15 เมตร และ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 125 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 
1,005 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  

- - - 492,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยเงินบาท หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรอืพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  

- - - 500,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุม่ส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อ คสล. บริเวณซอยระเบียง
ดาว (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 
Ø 0.60 เมตร ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 245 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 980 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  

- - - 499,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร   
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  

- - - 500,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  19 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น กจ.ถ.49-015 
พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณ
สายหนองไผ่ล้อม หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 
Ø 0.60 เมตร ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 6,400 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  

- - - 3,395,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยเขาใหญ่ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต าบลแก่งเส้ียน เช่ือมระหว่าง 
หมู่ที่ 5 บา้นหน้าเขา ต าบล 
ท่ามะขาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุร ี

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นท่ีเท
คอนกรตีไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร   
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  

- - - - 3,150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  20 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน เช่ือมต่อระหว่าง 
หมู่ที่ 1 บ้านลาดหญา้  
ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี   

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการ 
ใช้เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังชุดโคมไฟถนน LED 
100 W เสาไฟฟ้าสูง 9 
เมตร จ านวน 42 ต้น 
ตามแบบรูปและ
รายละเอียด ของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์
  

- - - - 2,397,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,000 ตารางเมตร   
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 

- - - 500,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  21 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายฉาย  พุฒเอก 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 950 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

- - - 499,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน เช่ือมต่อระหว่าง 
หมู่ที่ 8 บา้นรางขาม  
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยในการ 
ใช้เส้นทางสัญจร 

ติดต้ังชุดโคมไฟถนน LED 
100 W  เสาไฟฟ้า สูง 9 
เมตร จ านวน 55 ต้น 
ตามแบบรูปและ
รายละเอียด ของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์
  

- - - - 3,094,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

1. ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

        
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  22 

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้าน จ.ส.อ.สมพงษ์  
หนูทา หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,000 ตารางเมตร   
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 

- - - 500,000 
 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนายอาคม หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
215 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 860 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

- - - 430,000 
 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  23 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพืน้ฐาน         
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านป้าอุบล  
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรตีเป็นถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 925 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้ม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - - 493,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.49-
017 บริเวณสายบ้านตรอก
มะตูม – บ้านรางขาม หมู่ที่ 6   
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรตีเป็นถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,657 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 9,942 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  

- - - 5,159,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  25 

                                                                                                                  บัญชีครภุัณฑ์                                                                                                          ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2564             

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

24 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 
9,500 บาท รวมเป็น 38,000 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  

- - - - 38,000 กองช่าง 
 

25 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 1 
คัน (จัดหาตามราคาท้องตลาด)  

- - - - 2,300,000 กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 

ส ำเนำคูฉ่บบั 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

เรื่อง   ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2564   
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8/2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 9(ข้อ 22) และข้อ 10(ข้อ 22/2)  โดยสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที ่1/๒๕64)  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่ วไปได้รับทราบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8/2564 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันที่ประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐3๔ – 
510797    
      
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                  ประกาศ   ณ   วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

                       (นายสมชาย  ฟักทอง) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 

 

 

…………………………………ปลัด อบต. 
......................................หวัหน้าส่วน
......................................พิมพ์/ทาน 


