
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๔ ~ 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
บ้านหนองสองตอน หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรับใช ้
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬา ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ
อบต.แก่งเส้ียน 

- - - 3,000,000 - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนสถานที่
ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
ประจ าหมู่บา้นหนองจอก  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรับใช ้
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาประจ า 
หมู่บ้าน ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต. 
แก่งเส้ียน 

2,000,000 - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนสถานที่
ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
ประจ าหมู่บา้นท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรับใช ้
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาประจ า 
หมู่บ้าน ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของอบต. 
แก่งเส้ียน 

3,000,000 - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนสถานที่
ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
ฟุตบอลบ้านทา่ดินสอพอง  
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรับใช ้
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของอบต.แก่งเส้ียน 

- - - 2,000,000 - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนสถานที่
ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

รวม 5,000,000 - - 5,000,000 -    
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๕ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดหาบริการพื้นฐานทีจ่ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต         
     แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าหว้ย
บริเวณล าห้วยพุตาล หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

ขุดลอกล าหว้ย ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

- - - - 2,000,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม
ส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้น้ าจากล าห้วย 

ส านักปลัด 

รวม - - - - 2,000,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๖ ~ 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณสายไร่ปาล์ม หมู่ที ่4   
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,150 
เมตร ปริมาณลาดยางแอส
ฟัลท์ฯ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,900 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

5,073,000 - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น กจ.ถ.49-009 
บริเวณซอยบ้านชมรมหิน 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 670 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 3,350 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 1 เมตร ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

- 1,719,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๗ ~ 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน 
เช่ือม หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 6,500 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. ขนาด Ø 1 เมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- - 3,236,000 - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 
49-002  บริเวณสาย 
หนองสองตอน หมู่ที่ 4 –  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 
เมตร ปริมาณลาดยางแอส
ฟัลท์ฯ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
24,000 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

- 9,421,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๘ ~ 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
ซอยบ่อขยะเนินเขาทอง  
หมู่ที่ 5 บา้นหนอจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 6,600 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

- - - - 3,287,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 
49-011  บริเวณสายบ้าน
หนองจอก – ปา่ยุบ หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 
เมตร หนา 0.05 เมตร
ปริมาณลาดยางแอสฟัลท์ฯ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,160 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 

- 3,756,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๙ ~ 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น กจ.ถ.49-012 
บริเวณซอยอ่างเก็บน้ า  
หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,400 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

- - 2,113,000 - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น กจ.ถ.49-010 
บริเวณซอยริมคลองส่งน้ า 
หมู่ที่ 7 บา้นท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 845 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 4,225 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 

2,128,000 - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ. ๐๒/2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๐ ~ 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างโดมหลังคา
โครงเหล็ก บริเวณลาน
คอนกรีตสนามกีฬา หมู่ที ่7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

เพื่อให้มีสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับใช ้
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างโดมหลังคาโครงเหล็ก 
ตามแบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

- 2,000,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีสถาน 
ที่ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ออก
ก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 7,201,000 16,896,000 5,349,000 - 3,287,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


