
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๓๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน ้า ระบบบ้าบัด 
น ้าเสีย และระบบก้าจดัขยะมลูฝอย  
     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) 

1 โครงการขุดลอกล้าห้วย
ส้านักสงฆร์ัตนะแก่งเสี ยน 
พร้อมก่อสร้างฝายกั นน ้า
ล้นบริเวณลา้ห้วยสา้นัก
สงฆ์รัตนะแก่งเสี ยน  
หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี ยน  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ขุดลอกล้าหว้ย ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึก 4 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
30,000 ลูกบาศก์เมตร   
พร้อมก่อสร้างฝายกั นน ้า
ล้น ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - 1,090,๐๐๐ - ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกล้าห้วย
ชมรมหินพร้อมก่อสร้าง
ฝายกั นน ้าล้นบริเวณลา้
ห้วยชมรมหิน หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี ยน  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ขุดลอกล้าหว้ย ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึก 4 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
30,000 ลูกบาศก์เมตร   
พร้อมก่อสร้างฝายกั นน ้า
ล้น ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ้านวน 1 แห่ง 

- - 1,090,๐๐๐ - - ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๓๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน ้า ระบบบ้าบัด 
น ้าเสีย และระบบก้าจดัขยะมลูฝอย  
     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) 

3 โครงการขุดบ่อกักเก็บน ้า
พร้อมขุดลอกห้วย บริเวณ
ห้วยยายโกย หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ขุดบ่อกักเกบ็น ้าพร้อมขุด
ลอกห้วย ปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 30,600 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ 
อบต.แก่งเสี ยน กา้หนด 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ ์
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - - 1,050,0๐๐ ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดสระเก็บน ้า
บริเวณบ่อขยะเขาทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อจัดการน ้าเสยี
บริเวณบ่อขยะเชิง 
เขาทอง อยา่งเป็นระบบ 

ขุดสระเก็บน ้า ขนาด 
กว้าง 40 เมตร ยาว 65 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,400 ลกูบาศก์
เมตร บริเวณบ่อขยะเขา
ทอง หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
จอก ต.แก่งเสี ยนตามแบบ 
อบต.แก่งเสี ยน กา้หนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - - 493,0๐๐  มีการจัดการน ้าเสีย
บริเวณบ่อขยะเชิง
เขาทอง อยา่งเป็น
ระบบ ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๓๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน ้า ระบบบ้าบัด 
น ้าเสีย และระบบก้าจดัขยะมลูฝอย  
     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) 

5 โครงการขุดลอกล้าห้วย 
เขาทอง พร้อมก่อสร้าง 
ฝายน ้าล้น บริเวณ 
ล้าห้วยเขาทอง หมู่ที่ ๕  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ขุดลอกล้าหว้ย ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึก 4 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
30,000 ลูกบาศก์เมตร   
พร้อมก่อสร้างฝายกั นน ้า
ล้น ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ้านวน 1 แห่ง 

- -   - - ๑,810,๐๐๐ ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกล้าห้วย
ยายเตยีง บริเวณ 
ล้าห้วยยายเตยีง หมู่ที่ ๕  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ขุดลอกล้าหว้ย ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 
3,000 เมตร ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
54,000 ลูกบาศก์เมตร   
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ้านวน 1 แห่ง 

- -   - ๑,960,๐๐๐ - ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน ้า ระบบบ้าบัด 
น ้าเสีย และระบบก้าจดัขยะมลูฝอย  
     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) 

7 โครงการขุดลอกล้าห้วย
บริเวณล้าห้วยสายบา้น
หนองจอก หมู่ที่ ๕   
ต.แก่งเสี ยน   
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ขุดลอกล้าห้วย สภาพเดิม 
กว้าง ๖ เมตร ลึก ๒ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ต้องการ 
ขุดลอกให้ได้ขนาดกว้าง ๑๐ 
เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว 
๕,๐๐๐ เมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จา้นวน 1 
แห่ง 

- -   - ๕,๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการจดัตั งศูนย์พัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอาย ุ
องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี ยน 

เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ที่ให้ 
บริการในการจัดตั งคลินิก
ผู้สูงอายุ และเป็นสา้นักงาน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในเขต  
อบต.แก่งเสี ยน 

ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 12 เมตร 
ยาว 18 เมตร พื นที่ไม่
น้อยกว่า 216 ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.แก่งเสี ยน 
ก้าหนด พร้อมปา้ยประชา 
สัมพันธ์ บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 
แก่งเสี ยน หมู่ที่ 5 บา้น
หนองจอก ต.แก่งเสี ยน 
จ้านวน 1 แห่ง 

1,000,000 - - - - ผู้สูงอายุและผู้ด้อย 
โอกาสได้รับการพัฒนา
ด้านสุขภาพกาย จิตใจ 
สังคม และภูมิปัญญา
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีสถานที่ 
ที่ให้บริการในการ
จัดตั งคลินิก
ผู้สูงอายุ และเป็น
ส้านักงานศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต  
อบต.แก่งเสี ยน 

ส้านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่2  แนวทางการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ สนามกีฬา   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาบริเวณบ้านหนองจอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี ยน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ส้าหรับ 
เล่นกีฬา 

สนามกีฬาบริเวณบ้านหนอง
จอก หมู่ที่ 5  ต.แก่งเสี ยน 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - ๑,000,000 - ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
เล่นกีฬา ร้อยละ 
80 
 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
มีสุขภาพแข็งแรง  
 

กองช่าง 
 

 

10 โครงการก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอล หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี ยน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ส้าหรับ 
เล่นกีฬา 

สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 
20 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือรวม
พื นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
และติดตั งพื นยางพารา 
เคลือบอะคริลิค ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ อบต.
แก่งเสี ยน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - 2,050,000 - ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
เล่นกีฬา ร้อยละ 
80 
 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
มีสุขภาพแข็งแรง  
 

กองช่าง 
 

 

11 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาประจ้าหมู่บ้าน 
หนองจอก บริเวณ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ส้าหรับ 
เล่นกีฬา 

งานปรับปรุงสนามกีฬา
ประจ้าหมู่บา้นหนองจอก 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน  
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - ๑,000,000 - ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
เล่นกีฬา ร้อยละ 
80 
 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
มีสุขภาพแข็งแรง  
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่2  แนวทางการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ สนามกีฬา   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา บริเวณโรงเรียน 
บ้านหนองปลวก  
หมู่ที่ ๖ ต.แก่งเสี ยน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ส้าหรับ 
เล่นกีฬา 

สนามกีฬา บริเวณโรงเรียน
บ้านหนองปลวก หมู่ที ่๖  
ต.แก่งเสี ยน ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - - ๑,000,000 ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
เล่นกีฬา ร้อยละ 
80   
 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
มีสุขภาพแข็งแรง  
 

กองช่าง 
 

 

13 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา บริเวณบ้าน 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี ยน 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ส้าหรับ 
เล่นกีฬา 

สนามกีฬา บริเวณบา้น 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7   
ต.แก่งเสี ยน ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ้านวน 1 แห่ง 

3,000,000 - - - - ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
เล่นกีฬา ร้อยละ 
80 
 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
มีสุขภาพแข็งแรง  
 

กองช่าง 
 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ถนนบนเสาเหล็ก บรเิวณ
ทางสาธารณะสาย หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน เชื่อม
หมู่ที่ 3 บ้านท่าเพนียด  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม  

งานติดตั งโคมไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็ก ถนนทางหลวงหมายเลข 
3398 สูง 7 เมตร ระยะทาง 
2,200 เมตร จ้านวน 55 ต้น 
ตามแบบรูปทางหลวงชนบท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ้านวน ๑ แห่ง 

2,000,000 - - - - ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

15 โครงการติดตั งสัญญาณไฟ
จราจรบนถนนทางหลวง 
หมายเลข 3398   
(ท่าพะเนียด-ทุ่งมะสังข์) 
บริเวณสี่แยกวัดเนิน 
พระงาม หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี ยน  

เพื่อให้ประชาชนมี
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ  

สัญญาณไฟจราจรบนถนนทาง
หลวง หมายเลข 3398  
(ท่าพะเนียด-ทุ่งมะสังข์) บริเวณ 
สี่แยกวัดเนินพระงาม หมู่ที ่4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี ยน 
ตามแบบรูปทางหลวงชนบท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน ๑ แห่ง 

- 1,915,000 - - - ประชาชนม ี
การสัญจรไปมา
สะดวก และลด
อุบัติเหตุ 
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บริเวณ
ชุมชนเขาใหญ่พัฒนา  
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี ยน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

- - - - 5,00๐,0๐๐ ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังเหล็ก (แชมเปญ) 
พร้อมขยายระบบประปา 
บริเวณอนามัยบ้าน 
หนองสองตอน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ประปาหอถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมขยาย
ระบบประปา โดยเดินท่อ PVC 
ขนาด 2 นิ ว ระยะทาง 1,000 
เมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน 1 แห่ง 

650,000 - - - - ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังเหล็ก (แชมเปญ) 
พร้อมขยายระบบประปา 
บริเวณบา้นทนายหมี  
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ประปาหอถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมขยาย
ระบบประปา โดยเดินท่อ PVC 
ขนาด 2 นิ ว ระยะทาง 1,000 
เมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน 1 แห่ง 

650,000 - - - - ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บริเวณถนนลูกรัง หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน เชื่อม 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,750 เมตร หนา 0.30 
เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 4,200 ลกูบาศก์เมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด 
ของ อบต.แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

1,00๐,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ ร้อย
ละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายบ้านผู้พัน
สมชาย เอี่ยมมา หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ ์
จ้านวน 1 แห่ง 

1,800,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ ร้อย
ละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายบ้าน 
นายชุมนุม  เนตรสุวรรณ  
หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเสี ยน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

- - - 1,800,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน เชื่อม 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,900 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
จ้านวน 1 แห่ง  

- - 1,989,000 - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๔๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางชลรส  ค้านาค  
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,000  
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - 1,450,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านชมรมหิน 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,500  
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน 1 แห่ง 

- - 1,200,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณถนนสายไร่ปาล์ม   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี เชื่อม  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุ่ม  
ต.หนองกุ่ม  อ.บอ่พลอย 
จ.กาญจนบุรี  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,3๐๐ เมตร  หรือมีพื นที่
ลาดยางฯ ไม่น้อยกวา่ 19,8๐๐ 
ตาราง เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเสี ยน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ้านวน 1 แห่ง 

10,900,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง  
หมู่ที่ 4 ต้าบลแก่งเสี ยน 
เชื่อม หมู่ที่ 6 ต้าบล 
หนองกุ่ม อ้าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 12,600 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและรายละเอยีด 
ของ อบต.แก่งเสี ยน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ้านวน 1 แห่ง  

- - 5,574,000 - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ้านวน 2 ช่วง บริเวณ 

ซอยรวมใจภักดิ์  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 
2 ช่วง ช่วงท่ี 1 ขยายถนนขนาด
กว้าง 1 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 2 ขยายถนนขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
การละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน 1 แห่ง  

- - - 2,295,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ่อขยะเขาทอง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 

ต.แก่งเสี ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 7,620 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน 1 แห่ง  

- - - 3,500,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ซอยบ้านป้าอุบล หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
จ้านวน 1 แห่ง  

1,529,000 - - - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ถนนซอยบ้านหนองจอก  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,000 
ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 1 เมตร จา้นวน 48 
ท่อน ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน 1 แห่ง  

2,00๐,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ ร้อย
ละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก - บ้าน
หนองสองตอน หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 500 เมตร หรือรวมพื นที่
ลาดยาง ไม่น้อยกวา่ 3,000 
ตารางเมตร บริเวณถนนสาย  
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก - บ้าน
หนองสองตอน หมู่ที่ 4  
ต.แก่งเสี ยน (ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเสี ยน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

- 5,550,000 - - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ซอยหนองจอก (ต่อจาก
ทางเดิม) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ 
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน 1 แห่ง 

- - 1,930,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ ร้อย
ละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณถนนสายเขาคอก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี ยน เช่ือม ถนน
สายป่ายุบ หมู่ที่ 6  
บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,100 เมตร มีพื นท่ีลาดยางฯ  
ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสายเขาคอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี ยน เช่ือม 
ถนนสายป่ายุบ หมู่ท่ี6 บ้านป่ายุบ 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
ตามแบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ้านวน 1 แห่ง 

- 3,600,0๐๐ - - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณถนนสายแทรกเตอร์ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี ยน เช่ือม ถนน
สายหนองกุ่ม หมู่ที่ 6  
บ้านหนองกุ่ม  ต.หนองกุ่ม 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรุี   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
700 เมตร มีพื นท่ีลาดยางฯ  
ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร 
บริเวณถนนสายแทรกเตอร ์หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี ยน 
เช่ือม ถนนสายหนองกุ่ม หมู่ท่ี6 
บ้านหนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม  
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ตามแบบ
รูปและรายละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ้านวน 1 แห่ง 

- 3,000,0๐๐ - - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณถนนสายตรอก
มะตูม-หนองสันตะวา  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง เช่ือม 
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสันตะวา  
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  
จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๗,๘๐๐ 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเสี ยน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน ๑ แห่ง 

- - - ๔,๕๓๕,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ถนนซอยธรรมอุทยาน 
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,500 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต. 
แก่งเสี ยน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

- - - - 2,000,000 ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยรางสมอ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,300 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
จ้านวน 1 แห่ง  

1,686,000 - - - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ซอยไร่บุศรา หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,900 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - 1,989,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยยิ มใหญ่หลวง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,900 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
จ้านวน 1 แห่ง  

- - 1,989,000 - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยรางสมอ   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,900 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
จ้านวน 1 แห่ง  

- - - 1,850,000 - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยหนองปลวก  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,500 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเสี ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ้านวน ๑ แห่ง 

- - 2,170,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ ร้อย
ละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรตี 
บริเวณสายไร่ปาลม์ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง
กาญจนบุรี เชื่อม หมู่ที่ 6 
บ้านหนองกุ่ม ต.บ่อพลอย 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรุ ี

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 
เมตร ปริมาณลาดยางแอสฟัลท์ฯ 
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
จ้านวน 1 แห่ง 

- - 5,110,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ ร้อย
ละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๕๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง 
หมู่ที่ 6 ต้าบลแก่งเสี ยน 
เชื่อม หมู่ที่ 8 ต้าบล 
หนองกุ่ม อ้าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบรุี  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนเพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 
เมตร  หรือพื นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 6,900 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต. แก่งเสี ยน  พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

- - 2,674,000 - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต สายแทรกเตอร์  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี ยน  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนเพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 550 เมตร ปริมาณลาดยาง
แอสฟัลท์ฯ มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
3,300 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ อบต. แก่งเสี ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน 1 แห่ง 

- - - - 1,270,000 ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๖๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื นฐานที่จ้าเป็นแก่การด้าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนนสาย
บ้านท่าดินสอพอง – ถนน
สายบ้านหัวหิน หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี ยน เช่ือม หมู่ที่ 3 
ต. ท่ามะขาม  อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนเพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 
 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 12,800 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต. แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

- 4,864,000 - - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรตี 
บริเวณสายบ้าน 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ปริมาณลาดยางแอสฟัลท์ฯ 
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเสี ยน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์จา้นวน 1 
แห่ง 

- - 6,440,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๖๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพื นฐาน     
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

47 โครงการซ่อมสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรตี 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
กจ.ถ.49-002 บรเิวณ
สายบ้านหนองสองตอน - 
บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 4     
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

งานซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาณ
ลาดยางแอสฟัลท์ฯ มีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

- - - 6,440,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ ร้อย
ละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนนสาย
บ้านหนองจอก – ถนนสาย
บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 5  
ต.แก่งเสี ยน เช่ือม หมู่ที่ 6 
ต. ปากแพรก อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนเพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 
 

งานปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต. แก่งเสี ยน  พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

- 4,248,000 - - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอบ้านเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๖๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพื นฐาน     
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้านขนาด
ใหญ่ บริเวณร้านกุ๊กโหน่ง  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี ยน 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้นขนาดใหญ ่ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดที่ อบต. 
แก่งเสี ยน กา้หนด พรอ้มป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ้านวน 1 แห่ง 

560,000 - - - - ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง 
หมู่ที่ 7 ต้าบลแก่งเสี ยน 
และ หมู่ที่ 3 ต้าบล 
ท่ามะขาม อ้าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบรุี  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

งานปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 8 
เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ  
จ้านวน 1 แห่ง  

- - 5,096,000 - - ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  50  โครงการ 27,775,000 24,977,000 35,262,000 35,459,000 12,623,000 - - - 
 
 
 
 
 


