
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอยบ้าน 
พ.อ.โพยม  ก้อนทรัพย์ 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 200,000 - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอยบ้าน
นางชรินทร์  ลีตน   
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 200,000 - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอย 
บ้านนายบอย  โพธิ์ทอง 
หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 200,000 - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอยบ้าน
นางมาลัย  ปลัดภูมี  
หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 200,000 - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๓๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยอินเลิฟ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 
  
   

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
จังหวัดกาญจนบุร ี
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - 249,040 - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนนิการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยหลังวัดเนินพระงาม 
หมู่ที ่4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
จังหวัดกาญจนบุร ี
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - 112,370 - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

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 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก บรเิวณสาม
แยกฟาร์มวัวเบญจ
กาญจน์ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม  

งานติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟา้ถนน
บนเสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ านวน 14 ต้น ตามแบบ
รูปกรมทางหลวงชนบท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

8 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก บรเิวณป้อม
ต ารวจแก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม  

งานติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟา้ถนน
บนเสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ านวน 14 ต้น ตามแบบ
รูปกรมทางหลวงชนบท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณบ้านนาย
ประสิทธ์ิ  ดอกนาค  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณบ้าน 
ป้าอุบล หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 500,000 ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยเขาคอก (จุดที่ 1) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
จังหวัดกาญจนบุร ี
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - 126,470 - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยเขาคอก (จุดที่ 2) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
จังหวัดกาญจนบุร ี
จ านวน 1 แห่ง 

- - 73,890  - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก บรเิวณ 
ซอยเขาคอก หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม  

งานติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟา้ถนน
บนเสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ านวน 14 ต้น ตามแบบ
รูปกรมทางหลวงชนบท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

14 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก บรเิวณ 
บ้านนายสมนึก หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม  

งานติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟา้ถนน
บนเสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ านวน 14 ต้น ตามแบบ
รูปกรมทางหลวงชนบท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

15 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก บรเิวณ 
วัดถ้ าขุนไกร หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม  

งานติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟา้ถนน
บนเสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ านวน 14 ต้น ตามแบบ
รูปกรมทางหลวงชนบท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก บรเิวณ 
บ่อขยะเนินเขาทอง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม  

งานติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟา้ถนน
บนเสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ านวน 14 ต้น ตามแบบ
รูปกรมทางหลวงชนบท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ บริเวณ
บ้านนายสมยัมีโชค  
สุขเอี่ยม ถึงฟาร์มไก่  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ไฟฟ้าสาธารณะส าหรับ 
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนรายละเอยีด
ตามแบบ อบต.แก่งเส้ียน 
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

80,500 - - - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ บริเวณ
บ้านนางสนอง จีนฉาว ถึง
บ้านนางมาลัย  สมบูรณ์
ทรัพย์  หมู่ที่ ๖  
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ไฟฟ้าสาธารณะส าหรับ 
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนรายละเอยีด
ตามแบบ อบต.แก่งเส้ียน 
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

55,500 - - - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอยบ้าน
ป้าติ๋ม หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - 200,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอย 
รางสมอ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 300,000 - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน บริเวณซอยศูนย์
ปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืน ตามแบบรูป
และรายการละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - 100,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้านนายน้ าวน  
หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน
  
   

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เวลากลางคืนตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
จังหวัดกาญจนบุร ี
จ านวน 1 แห่ง 

- - 47,965  - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
บ้าน ผอ.จ านงค์  ยอดข า  
บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ ๗ ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด 25 ต.มม. 
จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 
480 เมตร ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ 
2 × 36 วัตต์ จ านวน 12 
ชุด และติดตั้งวัตต์ฮาว
มิเตอร์ขนาด 1 เฟส 2 
สาย 220 โวลท์ ขนาด 
15(45) แอมป์ จ านวน   
1 เครื่อง ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ 
กฟภ.กจ  จ านวน 1 แห่ง 

66,8๐๐ - - - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สปอร์ตไลท์ บรเิวณสนาม
ฟุตซอล  หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสปอร์ต
ไลท ์ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - 100,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟ้าถนน
บนเสาเหล็ก บรเิวณ 
ทางสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการสัญจร
ไปมาสะดวกและลด
อาชญากรรม  

งานติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมไฟฟา้ถนน
บนเสาเหล็ก สูง 7 เมตร 
จ านวน 14 ต้น ตามแบบ
รูปกรมทางหลวงชนบท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๔๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     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) 

26 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาครอบครัวองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการประสาน
ความร่วมมือในการ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวใน
ลักษณะบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนใน
สังคม 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 8 เมตร หรือ
พื้นที่ใช้สอยรวม 56,000 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 - - - - ประชาชน ร้อยละ 
๙๐ ได้รับความ
สะดวกในการมาใช้
บริการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
สถาบันครอบครัวใน
ลักษณะบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนใน
สังคม 

มีศูนย์พัฒนา
ครอบครัวองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน ที่ได้มาตรฐาน
ในการให้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคล ภายนอก
เพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง ของ 
อบต. 
แก่งเสี้ยน   

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคล ภายนอก
เพื่อให้ได้ 
มาซ่ึงสิ่งก่อสร้างของ อบต.
แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 ปีงบประมาณ 

- 20,000 10,000 10,000 10,000 อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

อบต.แก่งเส้ียน มีการ
บริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภพ 

กองช่าง 

 

28 โครงการติดตั้งกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้ง
ภายนอกอาคาร บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ าขุนไกร  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ครูและเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร มี
ความปลอดภยั 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้งาน
รักษาความปลอดภยัทั่วไป 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 แห่ง 

85,000 - - - - ครูและเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า 
ขุนไกร มีความ
ปลอดภัยร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการจ้างเหมาเป่าล้าง
บ่อบาดาล บริเวณภายใน
หมู่บ้านในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

จ้างเหมาเป่าล้างบ่อ
บาดาลสาธารณะ บริเวณ
ภายในหมูบ่้านในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการเป่าล้างบ่อน้ า
บาดาล บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

งานเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 หมูบ่้าน 

- - 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการเป่าล้างบ่อน้ า
บาดาล บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

งานเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 หมูบ่้าน 

- - 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

32 โครงการเป่าล้างบ่อน้ า
บาดาล บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

งานเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 หมูบ่้าน 

- - 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการเป่าล้างบ่อน้ า
บาดาล บริเวณภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

งานเปา่ล้างบ่อน้ าบาดาล
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 หมูบ่้าน 

- - 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขตระบบ
ประปา บริเวณชุมชนเขา
ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

งานขยายเขตระบบ
ประปา เดินท่อ PVC 
ขนาด  Ø 1 1/2 นิว้ ชั้น 
8.5 พร้อมอุปกรณ์ PVC 
ระยะ ทางยาว 800 
เมตร พร้อมขุดฝังกลบ 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่ง
เส้ียน จ านวน 1 แห่ง  

57,500   - - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณบา้นทนายหมี   
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน          
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว 
(ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.
17-2532) ลกึ 43 – 
100 เมตร หรือจนกว่าจะ
ได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดีปริมาณ
น้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./
ชม. ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

114,500   - - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

36 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณอนามัย 
หนองสองตอน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว 
(ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.
17-2532) ลกึ 43 – 
100 เมตร หรือจนกว่าจะ
ได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดีปริมาณ
น้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./
ชม. ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

114,500   - - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการเจาะบ่อบาดาล   
บริเวณซอยบ้านนาย
ราเชน  ยอดแก้ว หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว 
(ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.
17-2532) ลกึ 43 – 
100 เมตร หรือจนกว่าจะ
ได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดีปริมาณ
น้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./
ชม. ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

190,500 - - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังเหล็ก (แชมเปญ) 
ระบบประปา บรเิวณบ้าน
นายสุทธิ  ทับข า หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

ประปาหอถังเหล็ก (แชม
เปญ) ขนาด 20 ลบ.ม. 
พร้อมระบบประปา ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 - - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณบา้นายวัลลพ  
แป้นเขียว หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว 
(ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.
17-2532) ลกึ 43 – 
100 เมตร หรือจนกว่าจะ
ได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

-   148,000   - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บริเวณซอยบ้าน
พวงมาลัย หมู่ที่ 4   
บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา ๐.0๕ เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
335 ลูกบาศก์เมตร   
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 1 แห่ง 

80,500 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน  
พ.อ.โพยม  ก้อนทรัพย์  
หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,500 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 498,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายลัก  
แสนเทศ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
85 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 340 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ  อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

168,500 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน เชื่อม  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 850 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

491,500   - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน  
จ.ส.อ.เพชรนวล  เล่ห์บญุ  
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 495 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
 จ านวน 1 แห่ง 

249,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร   
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 160 เมตร และพื้นที่
รวมอีก 110 ตารางเมตร 
หนา ๐.1๕ เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 430 ตารางเมตร 
พร้อมย้ายเสาไฟฟ้า 
จ านวน 2 ต้น ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์  
จ านวน 1 แห่ง 

236,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณซอย
บ้านแฝด หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 875 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

500,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๕๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 875 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านจ่าหวาน 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
270 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,080 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง   

-   500,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายบอย  
โพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 800 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 367,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางอุไร   
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
ร.ต.วีระวัฒน์  ดียิ่ง  
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 800 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 365,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางชลรส  ค านาค  
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,100 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 500,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยระเบียงดาว 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
270 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,080 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 500,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
ร.ต.เที่ยง  ช่ืนรอด 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายบุญผ่อง  โพธิ์ทอง 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 800 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 370,000 ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายส าราญ  เวียงอินทร ์
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายชมรมหิน 
หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,000 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 
Ø 1 เมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 496,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศาลา พร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการมี
สถานที่พักคอยและ
เป็นการเพิ่มพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ  
 

อาคารศาลา พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน   
จ านวน 1 แห่ง  

- 99,500 - - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ ร้อยละ 80 
 
  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

59 โครงการวางท่อระบายน้ า  
บริเวณหน้าบ้านนางพิกุล  
นุ่มเจรญิ หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้หมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

งานวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 1 เมตร 
เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 9 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 แห่ง   

- 35,000 - - - ภายในหมูบ่้านไม่ม ี
น้ าเสียที่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 
 
  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

60 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า บริเวณซอย
บ้านนางสมคิด  กริม่จิตร  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้หมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

งานปรับปรุงท่อระบายน้ า
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง   

- - 100,000 - - ภายในหมูบ่้านไม่ม ี
น้ าเสียที่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 
 
  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

61 โครงการขยายเขตระบบ
ประปา บรเิวณซอยบ้าน
นางจิ๊ด  ม่วงน้อย หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ และ
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

ขยายเขตระบบประปา โดย
เดินท่อ PVC ขนาด  
Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อม
อุปกรณ์ PVC ระยะทางยาว 
2,100 เมตร พร้อมขุดฝัง
กลบ ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

193,700   - - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างหอถัง
เหล็ก และขยายเขต
ระบบประปา บรเิวณซอย
บ้านนายสมยศ  หนูขาว  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ และ
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

หอถังเหล็ก ขนาด 20  
ลบ.ม. และขยายเขตระบบ
ประปา โดยเดินท่อ PVC 
ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 
500 เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - 500,000   - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างหอถัง
เหล็ก และขยายเขต
ระบบประปา บรเิวณ 
บ้านเขาคอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ และ
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

หอถังเหล็ก ขนาด 20  
ลบ.ม. และขยายเขตระบบ
ประปา โดยเดินท่อ PVC 
ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 
500 เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - 500,000   - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างหอถัง
เหล็ก และขยายเขต
ระบบประปา บรเิวณ 
บ้านนายแผน  ดิษฐ์ภู ่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ และ
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

หอถังเหล็ก ขนาด 20  
ลบ.ม. และขยายเขตระบบ
ประปา โดยเดินท่อ PVC 
ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 
500 เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - - 500,000   - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

65 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมก่อสร้างหอถังเหล็ก 
และขยายเขตระบบ
ประปา บรเิวณบ้าน 
นายสมพร   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ และ
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

งานเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. และขยายเขต
ระบบประปา โดยเดินท่อ 
PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว 
ระยะทาง 500 เมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - - 650,000   - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

66 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมก่อสร้างหอถังเหล็ก 
และขยายเขตระบบ
ประปา บรเิวณบ้าน 
นางหมุน   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ และ
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

งานเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. และขยายเขต
ระบบประปา โดยเดินท่อ 
PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว 
ระยะทาง 500 เมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - - -   650,000   ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๖๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

67 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมก่อสร้างหอถังเหล็ก 
และขยายเขตระบบ
ประปา บรเิวณ 
วัดถ้ าขุนไกร หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ และ
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

งานเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 
20 ลบ.ม. และขยายเขต
ระบบประปา โดยเดินท่อ 
PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว 
ระยะทาง 500 เมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - 650,000   - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างหอถัง
เหล็กประปา บรเิวณ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ และ
แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

หอถังเหล็กประปา ขนาด 
12 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุง
ระบบสูบน้ าประปา ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - 296,000   - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณซอย
บ้านนางดวงพร  
พรมจันทร์ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 
   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริม ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง   

500,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางนกแก้ว  ปราดเปรียว 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 800 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 367,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายบ้าน 
นายฉาย พุฒเอก ถึงบ้าน
นางนิพาภร  พงษ์สวัสดิ์  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 850 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง  

497,5๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยไร่เอ-ดริน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก    
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 760 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 1 เมตร จ านวน 
6 ท่อน ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง   

455,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนายณรงค์  
น้อยวิจิตร หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 480 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

253,500 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนซอย 
ห้วยยายเตียง หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
205 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,025 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง    

-   499,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางน้อย  ฉิมเชื้อ  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 455 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. ขนาด Ø 0.40 
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง  

- 217,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยห้วยยายเตยีง  
(ต่อจากทางเดิม) หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 500,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยห้วยยายเตยีง  
(ต่อจากทางเดิม) หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 450 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 215,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางนลินพันธ์  น้อยวิจิตร 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 280 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 133,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายสมบรูณ์  แสงทวีป  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
130 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 520 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 237,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายฉาย 
พุฒเอก (ต่อจากทางเดิม) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายแผน ดิษฐ์ภู่ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางเสริม  วิเศษสิงห์  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายภาคภมูิ  เงินเหรยีญ   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 500,000 ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางจิ๊ด  ม่วงน้อย  
(ต่อจากทางเดิม) หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยไร่เอ-ดริน  
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก    
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต บริเวณซอย
ส านักสงฆ์พุทธพรหม 
ปัญโญ หมู่ที่ 5   
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลทค์อนกรีต ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา ๐.0๕ เมตร หรือ
พื้นที่ถนนลาดยางพาราไม่
น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์  
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๗๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

87 โครงการขยายเขตระบบ
ประปา บรเิวณซอย 
บ้านนายวิเชียร  โพธิ์ทอง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

ขยายเขตระบบประปา 
โดยเดินท่อ PVC ขนาด  
Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อม
อุปกรณ์ PVC ระยะทาง
ยาว 2,100 เมตร พร้อม
ขุดฝังกลบ ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

193,700   - - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

88 โครงการวางท่อระบายน้ า 
บริเวณซอยบ้านลุงจวน 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้หมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

งานวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 0.80 
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 1 แห่ง   

- - - - 25,000 ภายในหมูบ่้านไม่ม ี
น้ าเสียที่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 
 
  

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

89 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณซอยบ้าน 
นางมาลัย  สมบูรณ์ทรัพย์  
ถึงบ้านนายโต หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 265 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
630 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

150,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บริเวณซอย 
บ้านภู่ระหงษ์  หมู่ที่ 6   
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา ๐.30 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
96 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

23,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณซอยบ้าน 
นายทวี  ปิโย หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร  
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- 300,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บริเวณซอย 
บ้านลุงจรูญ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
160 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน   
จ านวน ๑ แห่ง 

- 53,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บริเวณซอย 
บ้านนายวิเชียร  โพธิ์ทอง 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
120 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน   
จ านวน ๑ แห่ง 

- 41,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บริเวณซอย 
บ้านนางทองเหมาะ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
280 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 93,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บริเวณซอย 
บ้านนางสุนิษา  ดอกกฐิน 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
160 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 53,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บริเวณซอยฝาย
เก็บน้ าตรอกมะตูม 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,500 ลกูบาศก์
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 493,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายทวี  ปิโย หมู่ที่ 6           
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 400 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

226,500 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายใจ  
ประสานเอ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 870 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

487,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยเข็มทอง   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 360 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

178,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

100 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยพงษ์ศักดิ์   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 840 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

417,500 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายสุริยา 
ฝาชัยภูมิ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 875 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

102 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยเซียมศิร ิ
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 850 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

436,500 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนายใบ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางศรี
นวล ถึงซอยยิ้มใหญ่หลวง 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู   
ต.แก่งเสี้ยน  
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย
บ้านนายชัว เรือนทอง ถึง
บ้านนางประคอง คุ้มเสา 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 875 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

500,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยฟาร์มไก่  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู    
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 720 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง   

409,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาย 
สมัยมโีชค  สุขเอี่ยม  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
245 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่รวมเพิ่มอีก 
110 ตารางเมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,090 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง  

- 499,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง 
(ต่อจากทางเดิม) หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง 
เมตร  ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง  

- 500,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายสมคดิ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
110 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 440 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง  

- 202,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๘๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

110 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ซอยบ้านยายหอม  
งามวัน หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
105 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 420 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 192,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายสมัย  แช่มเล็ก  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 65 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 227.50 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 1 แห่ง  

- 97,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

112 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นางเพ็ญ  จันทร์แดง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 320 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- 146,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายเชิด  ศิริ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 68 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
มีพื้นที่เทคอนกรตีไม่นอ้ยกว่า 
204 ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

- 93,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

114 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนายใบ 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
มีพื้นที่เทคอนกรตีไม่นอ้ยกว่า 
200 ตารางเมตร ตามแบบ
รูปและราย 
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน ๑ แห่ง 

- 95,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายสังวรณ์  เขาถ้ าทอง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรอืมีพืน้ที่เทคอนกรตีไม่
น้อยกว่า 725 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร ตามแบบรูป
และรายรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

- 337,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

116 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยไร่มาลัย
พัฒนา หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100  ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- 500,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นางเอยีง  ช่ืนชมทรวง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
65 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 260 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- 118,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

118 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายวิเชียร  โพธิ์ทอง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100  ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- 500,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบูชาพัฒนา 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
65 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 195 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน   
จ านวน ๑ แห่ง 

- 89,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านวัด 
หนองปลวก (ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 350 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- 165,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นางดาวเดือน  คุ้มเสาร ์
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 210 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน ๑ แห่ง 

- 96,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

122 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายทางเข้า
ส านักสงฆ์ธรรมอุทยาน  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 875 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑ แห่ง  

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาย
จักรกฤษ ถึงซอยบ้านนาย
น้ าวน หนูขาว หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน  
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 500,0๐๐ - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

124 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยส านักสงฆ์
ห้วยตาเถร หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนางเสมอ 
ทองงาม หมู่ที ่6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - - 500,000 ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

126 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนาย
สมศักดิ์  พงศ์พุทธรักษ์  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 680 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 310,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยส านักสงฆ์
อุทยานลักการ หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

128 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบูชาสามัคคี  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - - 500,000 ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านสามหลัง 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๙๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

130 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยหนองปลวก  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 900 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 390,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนายใจ  
ประสารเอ (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที ่6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 400 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 180,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

132 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง 
(ต่อจากเดิม)  หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายชอุ่ม  หนูขาว   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
612.50 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและราย ละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - - 386,000 ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

134 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณสายตรอกมะตูม – 
หนองปลวก หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 456 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- 201,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยเขาตาบัว   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
134 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 536 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- 244,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

136 โครงการติดตั้งลูกกรง
เหล็กดดัสถานสีูบน้ าบ้าน
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  
 
 

เพื่อให้สถานีสูบน้ าฯ 
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และ
ความปลอดภยัใน
ทรัพย์สิน 
 

ติดต้ังลูกกรงเหล็กดัด 
ปิดวาล์วน้ าส าหรับจ่ายน้ า
ของสถานีสูบน้ าบา้นท่า
ดินสอพอง หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน ๑ แห่ง 

40,000 - - - - สถานีสูบน้ าฯ มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างโดม
หลังคาคลมุลานคอนกรีต 
บริเวณสนามกีฬาบ้าน 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่เป็นศูนย์
รวมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  
 

ก่อสร้างโดมหลังคาคลุม
ลานคอนกรีต ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 100,0๐๐ - ประชาชนมีสถานที ่
เปน็ศูนย์รวมในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ร้อยละ ๘๐ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์สูบน้ าประปาบ้าน 
ท่าดินสอพอง บริเวณ
สถานีสูบน้ าบา้น 
ท่าดินสอพอง  หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้มีศูนย์สูบ
น้ าประปา ที่มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย 

อาคารศูนย์สูบน้ าประปา
บ้านท่าดินสอพอง ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 200,0๐๐ - - มีศูนย์สูบน้ าประปา 
ที่มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

139 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังเหล็ก (แชมเปญ)
พร้อมระบบประปา 
บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

ประปาหอถังเหล็ก (แชม
เปญ) ขนาด 20 ลบ.ม. 
พร้อมระบบประปา ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

140 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณซอยบ้านนาย 
พยนต์ หนูขาว ถึงบ้าน
นายปัญญา คงกระพันธ์ 
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.25 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

239,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

141 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณซอยบ้าน 
นางค านึง ลับแล หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลกูรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.25 เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังไมน่้อยกว่า 1,000 
ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แกง่เสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

239,0๐๐ - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณสระน้ าวดัเขา
เทพนิมิต ถึงซอยบ้านนาง
รุจิรัตน์ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลกูรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร 
ปริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จ านวน ๑ 
แห่ง  

- - 300,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณซอยสระน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน     
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลกูรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.50 เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังไมน่้อยกว่า 500 
ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แกง่เสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- 159,0๐๐ - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

144 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนางสาว 
บุณยนุช  รอดสิน หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

245,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นายล าพอง  ดอนขันไพร  
หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,000 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

156,500 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

146 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายสมเกียรติ  ล้วนรอด   
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
110 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 440 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ 
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์  
จ านวน 1 แห่ง   

234,500   - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนายพยนต์  
หนูขาว ถึงบ้านนาย
ปัญญา  คงกระพันธ์  
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 360 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 แห่ง   

204,000   - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

148 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนายพยนต์  
หนูขาว  หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
185 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 740 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 18 ท่อน 3 จุด  
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง   

496,000   - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยนางสาว 
บุณยนุช  รอดสิน หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

งานขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง  
1 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง  

- 217,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

150 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายบ้าน
สารวัตรอ านวย ฉ่ ามะนา 
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรตี
ไม่น้อยกวา่ 875 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

500,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายบ้าน 
นางจ านงค์  ใบรัก  
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 875 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอยีดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๐๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

152 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยริมคลองส่งน้ า
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง  

- - 500,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางน้ าฝน  ภูโต หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,060 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 495,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

154 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 
วัดเขาเทพนิมิตร หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
270 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,080 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง  

- 496,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 

155 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้าน 
นางสาวบุณยนุช  รอดสิน 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ยาว 95 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 95 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียด ของ อบต.
แก่งเส้ียน จ านวน 1 แห่ง 

- 41,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

156 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางส าราญ  ใจกล้า 
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 72 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 180 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน  
จ านวน 1 แห่ง  

- 83,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

257 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยหอถังประปา
ผวิดิน หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 45 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 157.50 
ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 1 แห่ง  

- 70,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

158 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายสมเนตร  ศรีเหรา 
หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 195 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
682.50 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.
แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง  

- 401,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยมลูคลิป 
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง  

- - 500,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

160 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางน้ าฝน  ภูโต 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7   
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

- - 500,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายพยนต์  หนูขาว 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 800 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง  

- - - 370,000 - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

162 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นายวิชัย  อ้นเกตุ  
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
20 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 80 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 แห่ง  

- - 37,000 - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต บริเวณซอยวดั
เขาเทพนิมิตร  หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลทค์อนกรีต ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา ๐.0๕ เมตร หรือ
พื้นที่ถนนลาดยางพารา 
ไม่น้อยกวา่ 960 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.80 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

492,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพืน้ฐาน       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

164 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยหนองจอก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
12 เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 72 ตาราง
เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 1 เมตร จ านวน 
8 ท่อน และหูช้างคอนกรีต
เสริมเหล็กรับน้ า ตามแบบ
รูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ ์  
จ านวน 1 แห่ง 

450,000 - - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

165 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
และหูช้างคอนกรีตเสริม
เหล็กรบัน้ า บริเวณซอย 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และหูช้างคอนกรีตเสริม
เหล็กรับน้ า ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 7.60 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 45.60 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปและราย 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 แห่ง  

- 58,000 - - - ประชาชนมีถนน 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพืน้ฐาน       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

166 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน (กองคลัง) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก   
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการติต่อราชการ 

งานปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน  
(กองคลัง) ตามแบบรูป
และรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อม 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 17,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติต่อ
ราชการ ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

167 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาและขยายเขต
ระบบประปา บรเิวณซอย
บ้านนายวิเชียร  โพธิ์ทอง   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
กับความต้องการ 
และแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

ปรับปรุงระบบประปาและ
ขยายเขตระบบประปา 
โดยติดต้ังเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ และเดินท่อ PVC 
ขนาด 2 นิว้ ชั้น 8.5  
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 
800 เมตร พร้อมขุดฝัง
กลบ ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน จ านวน 1 แห่ง 

-   139,000 - - - ประชาชนมีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

168 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมพื้นท่ีโรงเรียน
บ้านหนองปลวก   
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่เป็นศูนย์
รวมในการประกอบ
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่างๆ  

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่
โรงเรียนบ้านหนองปลวก  
ตามแบบรูปและรายการ 
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - - 500,000 - ประชาชนมีสถานที่
เป็นศูนย์รวมในการ
ประกอบกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่างๆ
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่2  การปรับปรุงและซอ่มแซมสาธารณูปโภคโครงสร้างพืน้ฐาน       
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

169 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาเอนก 
ประสงค์ บริเวณสนาม
กีฬาบ้านท่าดินสอพอง    
หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่เป็นศูนย์
รวมในการประกอบ
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่างๆ  

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - - 350,000 - ประชาชนมีสถานที่
เป็นศูนย์รวมในการ
ประกอบกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่างๆ
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

170 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ าศาลา
เอนกประสงค์ บริเวณ
สนามกีฬาบ้าน 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่เป็นศูนย์
รวมในการประกอบ
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่างๆ  

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
ศาลาเอนกประสงค์ ตาม
แบบรูปและรายการ
ละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 แห่ง 

-   - 100,000 - - ประชาชนมีสถานที่
เป็นศูนย์รวมในการ
ประกอบกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่างๆ
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     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) 

171 โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน 
บริเวณ หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง และแก ้
ปัญหาพื้นทีแ่ห้งแล้ง  
ลดปริมาณน้ าเสียใน
ชุมชน  

ธนาคารน้ าใต้ดิน ตาม
แบบรูปและรายละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 2 แห่ง 

- 16,000 - - - ปัญหาน้ าทว่มขัง  
ปัญหาพื้นทีแ่ห้งแล้ง 
และปริมาณน้ าเสีย 
ในชุมชน ลดลง 
ร้อยละ 80 

ชุมชนได้รับการ
แก้ปัญหาในการ
บริหารจัดการน้ าได้
อย่างยั่งยืน ช่วยให้
ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๑๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การจัดหาบริการพืน้ฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต       
     แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

172 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 
 

เพี่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ในเขต อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

- - 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  172  โครงการ 13,607,200 11,943,500 12,234,735 12,080,000 3,941,000 - - - 
 


