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ค าน า 
   

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบแลแะงค์กาารบริาารสวนตต าบแพพศ.ศพ๒๕๓๗พลา้ไขเพ่ิมเติมถึคพ(ฉบับ
ที่พ7)พพศ.ศพ๒๕6๒พมาตราพ๔๖ ประางบาับพระราชบัญญัติา าาตดลผตลแะขั้ตตงตาาราระจายง าตาจใา้ลาวงค์การ
ปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตพพศ.ศพ๒๕๔๒พามนดพ๒พมาตราพ๑๖(๑)พระเบียบาระทรนคมาาดไทยนวาด้นยาารจัดท าลผตพัฒตา
ขงคงค์ การปา ร์งคสวนตท้งคถิ่ตพพศ.ศพ๒๕๔๘พลา้ไขเพ่ิมเติมถึคพ(ฉบับที่พ๓)พพศ.ศพ๒๕๖๑พลแะาตัคสืงาระทรนคมาาดไทยพ
ดวนตที่สุดพที่พมทพ0810ศ3/นพ2931พพแคนัตที่พ15พพฤษภา์มพ2562พได้า าาตดใา้งค์การปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตมี
ง าตาจลแะาต้าที่ใตาารจัดท าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพเพ่ืงใช้เป็ตารงบใตาารจัดท าคบประมาณรายจวายประจ าปีพ
คบประมาณรายจวายเพิ่มเติมพลแะคบประมาณจาาเคิตสะสมใตชวนคขงคลผตตั้ตพพ 

 

ดัคตั้ตพพเพ่ืงใา้าารด าเติตาารใา้เป็ตไปตามาฎามายดัคาแวานพงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพพ
จึคต้งคด าเติตาารจัดท าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕๖๑พ–พ๒๕๖๕)พลา้ไขพ์รั้คที่พ1/2563พขึ้ตพพเพ่ืงใช้เป็ตลตนทาค
ใตาารบริาารพัฒตาท้งคถิ่ตใา้บรรแุตามนัตถุประสค์กลแะเป้าามายพาวงใา้เาิดประโยชตกลแะสามารถตงบสตงค
์นามต้งคาารพัฒตาขงคประชาชตใตเขตงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตตวงไป 

 
 
 
 
            พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ์ณะารรมาารพัฒตางค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพ 

พพพพพพพพพพพพพพพพพงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยต 
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ลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พ...พ๒๕๖๑-๒๕๖5)พลา้ไขพ์รั้คท่ีพ1/๒๕๖3พพพพพพพพพพพพพพพพพ 
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ภาคผนวก 
  - ประาา.ใช้ลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕61-2565)พลา้ไขพ์รั้คท่ีพ1/2563   
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖5) แก้ไข ครัง้ที ่1/๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบาระทรนคมาาดไทยนวาด้นยาารจัดท าลผตพัฒตาขงคงค์การปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตพพศ.ศพ๒๕๔๘พพ 
ลา้ไขเพ่ิมเติมถึคพ(ฉบับที่พ3) พศ.ศพ๒๕61 ข้งพ21พพาารลา้ไขลผตพัฒตาเป็ตง าตาจขงคผู้บริาารท้งคถิ่ตพ  

พ 
เหตุผล  

งค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพได้ประาา.ใช้ลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕61-๒๕๖5)พไปลแ้น
เมื่งนัตที่พ14พเดืงตมิถุตายตพพศ.ศพ๒๕62พลแะมี์นามจ าเป็ตเรวคดวนตที่จะต้งคด าเติตาารโ์รคาารเพ่ืงชวนยเาแืง
ลา้ไขปัญาา์นามเดืงดร้งตพพัฒตา์ุณภาพชีนิตใา้ลาวประชาชตพเาี่ยนาับด้าตาารบริาารชุมชตพลแะสัค์มพารืง
าิจาารที่จัดท าเพ่ืงบ าบัด์นามเดืงดร้งตขงคประชาชตพพซึ่คเป็ตาิจาารงยูวใตง าตาจาต้าที่ขงคงค์การปา์รงคสวนต
ท้งคถิ่ตพลตวเตื่งคจาาโ์รคาารที่จะด าเติตาารดัคาแวานมี์นามจ าเป็ตต้งคเปแี่ยตลปแครายแะเงียดพลแะคบประมาณ
ขงคโ์รคาารที่บรรจุไน้ใตลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕61-๒๕๖5)พขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพเพ่ืงใา้มี์นามเามาะสมพ
สงด์แ้งคาับปัญาาลแะ์นามต้งคาารขงคประชาชตพสามารถลา้ปัญาา์นามจ าเป็ตเรวคดวนตพทัตตวงสถาตาารณกใต
ปัจจุบัตงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพพดัคตั้ตพจึคจะต้งคด าเติตาารจัดท าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕61พ–พ
๒๕๖5)พลา้ไขพ์รั้คที่พ1/2563พพเพ่ืงใช้เป็ตารงบใตาารพิจารณาจัดสรรคบประมาณพเาิดประโยชตกสูคสุดตวง
ประชาชตตวงไปพพ 
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  งค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยต ได้า าาตดยุทธ.าสตรกลแะลตนทาคาารพัฒตางค์กาารบริาารสวนตต าบแ  
๗  ยุทธ.าสตรก  ๒๐  ลตนทาคาารพัฒตาพดัคตี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๑ พพาารพัฒตา์ต  ชุมชต  ลแะสัค์ม  ด้าตาาร.ึาษา  สาธารณสุข   
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๒พพพาารรัาษา์นามสคบเรียบร้งยขงคชุมชต   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๑ พพาารปแูาจิตส าตึาใา้ประชาชตตระาตัาถึค์ุณ์วา ลแะมีสวนตรวนมใตาารเฝ้าระนัค   
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพป้งคาัตลแะลา้ไขปัญาาขยะ ต้ าเสีย มแพิษ มแภานะ ลแะสภาพลนดแ้งมตวาค ๆ  
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๒ พพาารสวคเสริมลแะสตับสตุตาารพัฒตาระบบบ าบัดต้ าเสีย ลแะระบบา าจัดขยะมูแฝงย 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๓พพพาารสวคเสริมลแะสตับสตุตาารพัฒตาด้าตาารเาษตร 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๔พพพาารดูลแใา้มีาารใช้ประโยชตกที่ดิตใา้เามาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๑พพพาารใา้บริาารสาธารณะลาวประชาชต       พพพพพพพพพพพ 
พพ ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๒พพพาารปรับปรุคพพัฒตาสภาพลนดแ้งมพสนตสาธารณะ  สตามาีฬา  ใา้เพียคพง 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๓พพพาารปแูาฝัคจิตส าตึาใา้ประชาชตมี์นามเง้ืงเฟ้ืงเผื่งลผวพชวนยเาแืงเาื้งาูแซึ่คาัตลแะาัต   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๑พพพาารฝึางบรมใา้์นามรู้ลาวสมาชิาสภา พตัาคาตสวนตต าบแพลแะพตัาคาตจ้าค 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๒พพพาารเผยลพรวข้งมูแขวานสาร   
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๓พพพาารเสริมสร้าค์นามรู้ลแะจิตส าตึาาารมีสวนตรวนมขงคประชาชต ลแะชุมชตใตต าบแ 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๔พพพาารพัฒตาเ์รื่งคมืงเ์รื่งคใช้ ลแะระบบาารบริาาราารจัดาาร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๑พพพาารจัดาาบริาารพ้ืตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิต   
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๒พพพาารปรับปรุคลแะซวงมลซมสาธารณูปาารโ์รคสร้าคพ้ืตฐาต 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๑พพพาารสวคเสริมาารมีสวนตรวนมใตาารจัดาาร.ึาษาขงคชุมชต           
พ ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๒พพพสวคเสริมาารสร้าคเ์รืงขวายาารเรียตรู้ทาคประนัติ.าสตรก นัฒตธรรม ประเพณีท้งคถิ่ต  พ 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพรนมทั้คสวคเสริมภูมิปัญญาท้งคถิ่ต 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๑พพพาารพัฒตาฝีมืงใตาารประางบงาชีพขงคประชาชต   
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๒พพพาารสตับสตุตใา้ชุมชตรวนม์ิด รวนมท า ใช้าแัาาารมีสวนตรวนมลแะพ่ึคพาตตเงค        
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๓พพพาารสตับสตุตลแะสวคเสริมาารทวงคเที่ยนขงคท้งคถิ่ต 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผศ01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

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) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
1ศพลผตคาตสร้าค์นามเข้มลข็คขงคชุมชต - - - - - - 4 174,000 - - 4 174,000 
2ศพลผตคาตาารราัษา์นามสคบภายใต - - - - - - 1 30,000 - - 1 30,000 

รนม - - - - - - 5 204,000 - - 5 204,000 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1ศพลผตคาตสาธารณสุข - - - - - - 1 10,070 - - 1 10,070 
2ศพลผตคาตาารเาษตร - - - - - - 1 10,725 - - 1 10,275 

รนม - - - - - - 2 20,795 - - 2 20,345 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากรพพ 
1. ลผตคาตบริาารคาตทั่นไป - - - - - - 1 400,000 - -   
2ศพลผตคาตคบแาค - - - - - - 1 131,000 1 250,000   

รนม - - - - - - 2 531,000 1 250,000 3 666,000 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน พ 
3ศพลผตคาตงุตสาาารรมลแะาารโยธา - - - - - - 1 296,217 - - 1 296,217 

รนม - - - - - - 1 296,217 - - 1 296,217 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พ 
1ศพลผตคาตาาร.ึาษา - - - - - - 5 318,000 - - 5 318,000 

รนม - - - - - - 5 318,000 - - 5 318,000 
รนมทั้คสิ้ต - - - - - - 15 1,370,012 1 250,000 16 1,620,012 

 
 
 

    
 
 

                                                                                                                                                                                                                   



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  9 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  ลตนทาคาารพัฒตาท่ี 1  าารพัฒตา์ต ชุมชต ลแะสัค์ม ด้าตาาร.ึาษา 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 โ์รคาารขงรับาาร
งุดาตุตใตาารจัดาจิารรม
จัดาารลขวคขัตาีฬาลแะ
ตัตทตาาาร เพื่งสวคเสริม
ใา้ประชาชตมีสุขภาพท่ีดีพ
จัคานัดาาญจตบรุีพ
ประจ าปีคบประมาณ 
พศ.ศ2564 

เพื่งสวคเสริมลแะ
เสริมสร้าค์ุณภาพ
ชีนิตด้าตสุขภาพ
ลแะสมรรถภาพขงค
ประชาชตใตจัคานัด
าาญจตบุรีใา้ดี
ยิ่คขึ้ตพโดยใช้เนแา
นวาคใา้เป็ตประโยชตก 
ด้นยาารงงาา าแัค
าายลแะเแวตาีฬา 

ประชาชตใตเขตจัคานัด
าาญจตบุร ี
จ าตนตพ1พโ์รคาาร 

- - - 5,000 - าแุวมเป้าามายมีาาร
งงาา าแัคาายลแะ
เแวตาีฬาเพิ่มมาาขึ้ตพพ 
ร้งยแะพ80 

เาิดเ์รืงขวายลแะ
บูรณาาารรวนมาัตขงค
าตวนยคาตที่เาีย่นข้งค
ใตาารสวคเสริม
ประชาชตใา้มีสุข
ภานะพสุขภาพาายพใจพ
แะ์ุณภาพชีนิตที่ดีขึ้ต 

ส าตัาปแดั 

2 โ์รคาารพัฒตา์ณุภาพ
ชีนิตผู้สูคงายุพประจ าปี
คบประมาณพ2564 

เพื่งใา้ผู้สูคงายุ
สามารถดูลแ
สุขภาพลแะ
ลา้ปัญาาสุขภาพได้
ด้นยตตเงค 

ผู้สูคงายุใตต าบแลาวคเส้ียตพ
์ณะผู้บริาารฯพสมาชิา
สภาพผู้ต าชุมชตพลแะ
เจ้าาต้าที่พงบตศลาวคเส้ียตพ
จ าตนตพพ100พพ์ต 

- - - 94,000 - ผู้สูคงายุผวาตเาณฑก
ผู้สูคงาย ุ
ที่พึคประสค ก์พร้งยแะพ
70 

ผู้สูคงายุใตต าบแลาวค
เส้ียตสามารถพึ่คพา
ตตเงคพจาาาารสร้าค
สุขภานะที่ดีพทั้คด้าต
รวาคาายพจิตใจพ
งารมณกพสัค์ม 

ส าตัาปแดั 

 
 
                                                                                               



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  10 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  ลตนทาคาารพัฒตาท่ี 1  าารพัฒตา์ต ชุมชต ลแะสัค์ม ด้าตาาร.ึาษา 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) 

3 โ์รคาารฝึางบรมลแะ
สวคเสริมงาชีพพัฒตา
เยานชตลแะาแุวมสตร ี

เพื่งเสริมสร้าค
.ัายภาพพสร้าค
์นามรู้พทัาษะพใต
าารพัฒตาตตเงค
ขงคเยานชตลแะ
าแุวมสตรีใา้มี
ประสิทธิภาพพพ 
 

าแุวมสตรีลแะผู้สูคงายุพามูว
ที่พ4,5,6,7พพต าบแลาวค
เส้ียตพพง าเภงเมืงค
าาญจตบุรพีพจัคานัด
าาญจตบุรพีพพ์ณะ
ผู้บริาารลแะเจ้าาต้าที่พ
จ าตนตพพ40พพ์ตพพพพ 

- - - 30,000 - เยานชตลแะาแุวมสตรี
สามารถสร้าครายได้
ใา้าับ์รัน 
เรืงตลแะชุมชต
สามารถมีรายได้เพิ่ม
มาาขึ้ตลบวคเบา
ภาระาตา้ที ่
์ตใต์รงบ์รันพร้งย
แะพ80 

เยานชตลแะาแุวมสตรี
ใตชุมชตต าบแพพ 
ลาวคเส้ียตมี.ัายภาพพ
สร้าค์นามรู้พทัาษะพ 
ใตาารพัฒตาตตเงค
ใา้มีประสิทธิภาพพพ 

ส าตัาปแดั 

4 โ์รคาารชุมชตฉัตพไมวทิ้ค
าัตพรวนมใจาัตงตุรัาษก
สิ่คลนดแ้งมพประจ าปีพ
2564 

เพื่งเป็ตาารสวคเสริม
ใา้ประชาชตลแะพ
เยานชตได้เา็ต
์นามส า์ัญขงคาาร
รัาษาสิ่คลนดแ้งม
ลแะงตุรัาษก
ธรรมชาติ 

บริาาร,สมาชิาสภางบตศ,
เจ้าาต้าที,่งสมศ,
ผู้ใาญวบ้าต,ผู้ต าชุมชต,เด็าพ
เยานชตพตแงดจต
ประชาชตทั่นไปพใตเขต
งค ก์าารบริาารสวนตต าบแ
ลาวคเส้ียตพจ าตนตพพ200พพ
์ตพพ 

- - - 45,000 - าแุวมเป้าามายที่เข้า
รวนมาิจารรมเา็ต
์ุณ ว์าขงค
สิ่คลนดแ้งม 
ร้งยแะพ8๐ 

ประชาชตได้รับาาร
สวคเสริมลแะเพิ่มทัาษะ
์นามรู้พด้าตาารปแูา
จิตส าตึารัาธรรมชาติ 

ส าตัาปแดั 

 
  



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  11 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  ลตนทาคาารพัฒตาท่ี 2  าารรัาษา์นามสคบเรยีบร้งยขงคชุมชต 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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 โ์รคาารฝึางบรมซ้งม
ลผตป้งคาัตลแะบรรเทา
สาธาณภัยใตเขตงค์กาาร
บริาารสวนตต าบแ 
ลาวคเสี้ยตพประจ าปี
คบประมาณพพศ.ศพ2564 

เพื่งเตรียมาาร
ป้งคาัตลแะระคับ
เาตุาารณก 
สาธารณภยัที่
งาจจะเาิดขึ้ตได้
ตแงดเนแา 

งปพรศพลแะเจา้าต้าทีพ่ 
จ าตนตพ35พ์ต 

- - - 30,000 - าแุวมเป้าามาย
สามารถต า์นามรู้ไป
ใช้ใตชีนิตประจ า 
นัตลแะถวายทงดพ
์นามรู้ใา้าับ์ตรงบ
ข้าคพร้งยแะพ80พ 

แดาารสูญเสีย 
ที่งาจเาิดขึ้ตตวงชนีิต
แะทรัพยกสิต 

ส าตัาปแดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  12 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลตนทาคาารพัฒตาท่ี 1 พาารปแูาจิตส าตึาใา้ประชาชตตระาตัาถึค
์ุณ์วาพลแะมสีวนตรวนมใตาารเฝา้ระนัค ป้งคาัตลแะลา้ไขปัญาาขยะ ต้ าเสีย มแพิษพมแภานะพลแะสภาพลนดแ้งมตวาคๆ  
     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) 

6 โ์รคาาร์ดัลยาขยะพ
พิทัาษกชุมชตพงตุรัาษก
สิ่คลนดแ้งมพ 

ชุมชตใตต าบแลาวค
เส้ียตสะงาดลแะตวา
งยูวมาาขึ้ตพท าใา้มี
สุขภาพจิตที่ดีลแะมี
์นามสุข 
 

ตัาเรียตพงาสาสมั์ร 
ลาตต า์รงบ์รันชุมชตพ
ประชาชตพใตเขตพื้ตที ่ 
งบตศลาวคเส้ียต 
จ าตนตพ4พามูวบ้าตพ 

- - - 10,070 - ประชาชตมี์นามรู้
ลแะทัาษะพสามารถ
์ัดลยาลแะจัดาาร
ขยะลตวแะประเภทได้
งยวาคเามาะสมพร้งย
แะพ80 

ชุมชตต าบแลาวคเส้ียต
มีจิตส าตึาที่ดีขึ้ต
เาี่ยนาบัาารทิ้คขยะ
ลแะงตุรัาษก
สิ่คลนดแ้งม 

ส าตัาปแดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  13 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลตนทาคาารพัฒตาท่ี 3  าารสวคเสริมลแะสตับสตุตาารพฒัตาด้าต
าารเาษตร  
     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) 

7 โ์รคาารสวคเสริม์นามรู้
ลแะพัฒตาด้าต
าารเาษตรพ 

เพื่งใา้เจ้าาต้าทีพ่
สมาชิาสภาฯพ์ณะ
ผู้บริาารลแะสมาชาิพ
าแุวมเาษตรารพมี
าารต าลตนทาคาาร
ท าเาษตรทาคเแืงา
ใามวมาประยาุตกใช้
ใตชีนิตประจ านัตได้พ
เาิด์นามมั่ต์ค
ยั่คยืตขงคต าบแ 
ลาวคเส้ียต 

ประชาชตใตเขตพ 
งบตศลาวคเส้ียตพ 
จ าตนตพ40พ์ต 

- - - 10,725 - ประชาชตเาิด
าระบนตาารเรียตรู้
เร่ืงคเาี่ยนาับาารท า
เาษตรทาคเแืงาใามวพ
ร้งยแะพ80 

เาิดาารพฒัตาลแะสร้าค
์ตที่มี์นามรู้์นาม
เข้าใจใตาารท าเาษตร
ตวาคๆพลแะสร้าคผูต้ าที่
จะเป็ตลาตาแัาใตาาร
ขับพเ์แื่งตเาษตราร
จ าตนตมาาขึต้ 

ส าตัาปแดั 

 
 
 
 
 
 
    



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  14 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากรพพลตนทาคาารพัฒตาท่ี 3 พาารเสริมสรา้ค์นามรู้ลแะจิตส าตึาาารมีสวนตรวนมขงคประชาชต
ลแะชุมชตใตต าบแ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โ์รคาารเแืงาตั้คผูบ้ริาาร
ท้งคถิ่ตลแะสมาชิาสภา
ท้งคถิ่ตงค์กาารบริาาร
สวนตต าบแลาวคเสี้ยตพ 

เพื่งจัดาารเแืงาตั้ค 
ขงคพงบตศลาวคเส้ียต 

ประชาชตใตเขตพ 
งบตศลาวคเส้ียตพ 
จ าตนตพ๔พามูวบ้าต 

- - - 400,000 - ประชาชตมาใช้สิทธิ
ใตเแืงาตั้คพ 
ร้งยแะพ90 

ประชาชตได้มีสวนต
รวนมใตาารเแืงาตั้ค 

ส าตัาปแดั 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  15 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากรพพลตนทาคาารพัฒตาท่ี 4 พาารพัฒตาเ์รื่งคมืงเ์รื่งคใช้  ลแะระบบาารบริาาราารจัดาาร 
     แผนงานงบลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 เคิตสมทบางคทุต
าแัาประาัตสุขภาพ
ลาวคชาติพ(สปสชศ) 

เพื่งพัฒตาคาต
างคทุตใตระบบ
บริาารตวาคๆพใตพ
างคทุตใา้เป็ตไป
งยวาคมีประสิทธภิาพ 

เคิตสมทบางคทุต
าแัาประาัตสุขภาพ
ลาวคชาติพ(สปสชศ) 
จ าตนตพ1พปพี 

- - - 131,000 250,000 งบตศพสามารถสวคเคิต
สมทบางคทุตาแัาพ
ประาัตสุขภาพ
ลาวคชาติพตามระเบยีบพ
ระบบประาัตสุขภาพฯพ
า าาตด ร้งยแะพ100 

คาตางคทุตาแัา 
ประาัตสุขภาพมีาาร
พัฒตาใตระบบ
บริาารคาตตวาคๆพใต
างคทุตใา้เป็ตไปงยวาค
มีประสิทธิภาพ 

ส าตัาปแดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  16 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น พลตนทาคาารพัฒตาที ่1 พาารสวคเสริมาารมสีวนตรวนมใตาารจดัาาร.ึาษาขงคชุมชต   
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โ์รคาารสตับสตุต 
์วาใช้จวายาารบริาาร
สถาต.ึาษาพ(โ์รคาาร
สวคเสริมงาาาราแาคนัต
.ูตยกพัฒตาเด็าเแ็า
งค์กาารบริาารสวนตต าบแ
ลาวคเสี้ยต) 

เพื่งจวายเป็ต
ว์างาาาราแาคนัต

ใา้าับเด็าตัาเรียต
ขงค.ูตยกพัฒตาเด็า
เแ็าฯพใตสัคาัดพ
งบตศลาวคเส้ียต 
 

เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าพใตสัคาัดพ
งบตศลาวคเส้ียต  
จ าตนตพ2พภา์เรียต 

- - - 280,000 300,000 เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าใต
สัคาัดพงบตศ 
ลาวคเส้ียตพได้รับสาร 
งาาารตามาแัา 
โภชตาาารที่์รบ 
ถ้นตพร้งยแะพ100 

เด็ามีสุขภาพ
พแาตามัยทีล่ข็คลรคพ
ลแะเติบโตได้สมนัย 

ส าตัาปแดั 

11 โ์รคาารสตับสตุต
์วาใช้จวายาารบริาาร
สถาต.ึาษา (โ์รคาาร
สตับสตุต์วาาตัคสืงเรยีต
.ูตยกพัฒตาเด็าเแ็า
งค์กาารบริาารสวนต 
ต าบแลาวคเสี้ยต) 

เพื่งจวายเป็ต ว์า
าตัคสืงเรียตพขงค
.ูตยกพัฒตา 
เด็าเแ็าฯพใตสัคาัดพ
งบตศ 
ลาวคเส้ียตพ 

เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าพใตสัคาัดพ
งบตศลาวคเส้ียต 
จ าตนตพ2พภา์เรียต 

- - - 7,000 9,000 เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าพใต
สัคาัดพงบตศ 
ลาวคเส้ียตพได้รับาาร
พัฒตา์นามพรู้เพิ่มขึ้ตพ
ร้งยแะ 100 

าารจัดาาร.ึาษาขงค
.ูตยกพัฒตาเด็าเแ็าฯพ 
มีประสิทธิภาพ 

ส าตัาปแดั 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  17 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น พลตนทาคาารพัฒตาที ่1 พาารสวคเสริมาารมสีวนตรวนมใตาารจดัาาร.ึาษาขงคชุมชต   
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โ์รคาารสตับสตุต
์วาใช้จวายาารบริาาร
สถาต.ึาษาพ(โ์รคาาร
สตับสตุต์วางุปารณกาาร
เรียต.ูตยกพัฒตาเด็าเแ็า
งค์กาารบริาารสวนตต าบแ
ลาวคเสี้ยต)  

เพื่งจวายเป็ต ว์า
งุปารณกาารเรียตพ
ขงค.ูตยกพัฒตาเด็า
เแ็าฯพใตสัคาัดพ
งบตศ 
ลาวคเส้ียตพ 

เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าพใตสัคาัดพ
งบตศลาวคเส้ียต 
จ าตนตพ2พภา์เรียต 

- - - 7,000 9,000 เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าพใต
สัคาัดพงบตศ 
ลาวคเส้ียตได้รับาาร
พัฒตา์นามรู้เพิ่มขึ้ตพ
ร้งยแะ 100 

าารจัดาาร.ึาษาขงค
.ูตยกพัฒตาเด็าเแ็าฯพ 
มีประสิทธิภาพ 

ส าตัาปแดั 

13 โ์รคาารสตับสตุต
์วาใช้จวายาารบริาาร
สถาต.ึาษาพ(โ์รคาาร
สตับสตุต์วาเ์รื่งคลบบ
ตัาเรียต.ูตยกพัฒตาเด็า
เแ็างค์กาารบริาารสวนต
ต าบแลาวคเสี้ยต)  
     

เพื่งจวายเป็ต ว์า
เ์รื่งคลบบพตัาเรียตพ
ขงค.ูตยกพัฒตาเด็า
เแ็าฯพใตสัคาัดพ
งบตศลาวคเส้ียตพ 

เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าพใตสัคาัดพ
งบตศลาวคเส้ียต 
จ าตนตพ2พภา์เรียต 

- - - 10,000 13,000 เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าพใต
สัคาัดพงบตศ 
ลาวคเส้ียตพได้รับาาร
พัฒตา์นามพรู้เพิ่มขึ้ตพ
ร้งยแะ 100 

าารจัดาาร.ึาษาขงค
.ูตยกพัฒตาเด็าเแ็าฯพ 
มีประสิทธิภาพ 

ส าตัาปแดั 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  18 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น พลตนทาคาารพัฒตาที ่1 พาารสวคเสริมาารมสีวนตรวนมใตาารจดัาาร.ึาษาขงคชุมชต   
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โ์รคาารสตับสตุต
์วาใช้จวายาารบริาาร
สถาต.ึาษาพ(โ์รคาาร
สตับสตุต์วาาจิารรม
พัฒตาผู้เรียต.ูตยกพัฒตา
เด็าเแ็างค์กาารบริาาร
สวนตต าบแลาวคเสี้ยตพ
ประจ าปี) 

เพื่งจวายเป็ต ว์า
งุปารณกาารเรียตพ
ขงค.ูตยกพัฒตาเด็า
เแ็าพใตสัคาัดพงบตศ 
ลาวคเส้ียตพ 

เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าพใตสัคาัดพ
งบตศลาวคเส้ียต 
จ าตนตพ2พภา์เรียต 

- - - 14,000 18,000 เด็าตัาเรียตขงค.ูตยก
พัฒตาเด็าเแ็าพใต
สัคาัดพงบตศ 
ลาวคเส้ียตได้รับาาร
พัฒตา์นามรู้เพิ่มขึ้ตพ
ร้งยแะ 100 

าารจัดาาร.ึาษาขงค
.ูตยกพัฒตาเด็าเแ็าฯพ 
มีประสิทธิภาพ 

ส าตัาปแดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น         หน้า  19 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน พลตนทาคาารพัฒตาท่ี 1 พาารจัดาาบริาารพืต้ฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิต   
     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) 

15 โ์รคาาราวงสร้าคางถัค
เาแ็าประปาพบรเินณ 
งค์กาารบริาารสวนตต าบแ
ลาวคเสี้ยตพามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเสี้ยต  

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์ที่เพียคพง
าับ์นามต้งคาารพ
ลแะลา้ไขปัญาา 
ภัยลแ้ค 

างถัคเาแ็าประปาพขตาดพ
12พแบศมศพพร้งมปรับปรุค
ระบบสูบต้ าประปาพตาม
ลบบรูปลแะรายแะเงยีด
ขงคพงบตศลาวคเส้ียตพ
พร้งมป้ายประชาสัมพัตธกพ 
จ าตนตพ1พลาวค 

-พพ - - 296,217พพ - ประชาชตมีต้ าใต 
าารงุปโภ์บริโภ์ 
ที่เพียคพงาับ์นาม
ต้งคาารพลแะลา้ไข
ปัญาาภยัลแ้ค  
ร้งยแะพ80 
 

ประชาชตได้รับาาร
บริาารสาธารณะที่มี
์ุณภาพ 

างคชวาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 

ส ำเนำคูฉ่บบั 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เรื่อง   ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563   

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

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

ด้นยงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพพได้ด าเติตาารจัดท าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ
๒๕๖๑พ–พ๒๕๖5)พลา้ไขพ์รั้คที่พ1/2563พพตามระเบียบาระทรนคมาาดไทยนวาด้นยาารจัดท าลผตพพัฒตา
ขงคงค์การปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตพพศ.ศพ๒๕๔๘พลา้ไขเพ่ิมเติมถึคพ(ฉบับที่พ๓)พพศ.ศพ๒๕๖๑พข้งพ21พเมื่งนัตที่พ
8พมิถุตายตพ2563พพพ 

 

ดัคตั้ตพพเพ่ืงใา้าารบริาารคาตขงคงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพเป็ตไปงยวาคมี
ประสิทธิภาพลแะสามารถต าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตไปใช้ได้งยวาคถูาต้งคพรนมทั้คใา้าตวนยคาตที่เาี่ยนข้งคลแะ
ประชาชตทั่นไปได้รับทราบพพงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพพจึคประาา.ใช้ลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ
๒๕๖๑พ-พ๒๕๖๕)พลา้ไขพ์รั้คที่พ1/2563พพ(รายแะเงียดตามเงาสารลตบท้ายประาา.ตี้)พพโดยใา้มีผแ
ตับตั้คลตวพพณพพนัตที่ประาา.เป็ตต้ตไปพพทั้คตี้พสามารถขงดูารืงสงบถามเพ่ิมเติมได้ที่.ูตยกข้งมูแขวานสาร
ขงคงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพพณพพส าตัาคาตงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพพเแขที่พ225พพ
ามูวที่พ5พพต าบแลาวคเสี้ยตพพง าเภงเมืงคาาญจตบุรีพพจัคานัดาาญจตบุรีพพโทร.ัพทกพ๐3๔พ–พ510797พพพ 
 พพพพ 
 
 

จึคประาา.ใา้ทราบโดยทั่นาัต 
 

                  ประาา.พพพณพพพนัตที่พพ8พพมิถุตายตพพพศ.ศพ๒๕๖3 

 
 
 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ(ตายสมชายพพฟัาทงค) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพตายางค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยต 

 
 
 

 

 

…………………………………ปแัดพงบตศพ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศานัาต้าสวนต
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศพิมพก/ทาต 


