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ค าน า 
   

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ.2552 หมวด 1 มาตรา 22 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
   ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.๒๕61-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๙  สําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนต่อไป 
 
  
   
 
                                                                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือ 
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน  
แปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
 

 

 
เหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4)  
ไปแล้วเมื ่อวันที ่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕9 และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการโครงการเพ่ือ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม 
หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นกิจการอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการดังกล่าวบางโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ของ อบต.แก่งเสี้ยน ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานได้  ดังนั้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน    
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 
– ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรอืแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง   
                                   ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การเสริมสร้างความรู้และจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในตําบล 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔   การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทํา ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓   การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (ผ.07)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
- แผนงานสาธารณสุข 1 20,000 - - - - - - 1 20,000 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 20,000 - - - - - - 1 20,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน   2 50,000 - - - - - - 2 50,000 

รวม 4 90,000 - - - - - - 4 90,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑   การปลกูจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถงึคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น  าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 

รวม 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
- แผนงานสาธารณสุข 1 100,000 - - - - - - 1 100,000 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 7,500 - - - - - - 1 7,500 
- แผนงานงบกลาง 3 6,658,800 - - - - - - 3 6,658,800 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 
- แผนงานเคหะและชุมชน   3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 12 2,400,000 

รวม 8 7,366,300 3 600,000 3 600,000 3 600,000  9,166,300 
 
                                                                                                                                                                                                            



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  8 

                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่นแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
- แผนงานบริหารทั่วไป   1 6,200 - - - - - - 1 6,200 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
- แผนงานบริหารทั่วไป   1 86,000 - - - - - - 1 86,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๓  การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในต าบล 
- แผนงานบริหารทั่วไป   3 256,000 - - - - - - 3 256,000 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๔  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจดัการ 
- แผนงานบริหารทั่วไป   21 3,250,000 - - - - - - 21 3,250,000 
- แผนงานเคหะและชุมชน   7 1,245,000 - - - - - - 7 1,245,000 
- แผนงานงบกลาง 3 290,120 - - - - - - 3 290,120 

รวม 36 5,133,320 - - - - - - 36 5,133,320 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การจัดหาบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
- แผนงานเคหะและชุมชน   8 2,873,500 1 800,000 1 800,000 1 800,000 11 5,273,500 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื นฐาน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 150,000 - - - - - - 1 150,000 

รวม 9 3,023,500 1 800,000 1 800,000 1 800,000 12 5,423,500 
    

 
 

                                                                                                             



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  9 

                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่นแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
- แผนงานการศึกษา   7 2,736,540 - - - - - - 7 2,736,540 
แนวทางการพัฒนาท่ี  ๒  ส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา   2 25,000 - - - - - - 2 25,000 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 151,600 - - - - - - 4 151,600 

รวม 13 2,913,140 - - - - - - 13 2,913,140 
รวมท้ังสิ้น 71 18,536,260 4 140,000 4 140,000 4 140,000 83 18,956,260 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  11 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
และเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

จัดซื้อวัสดุกีฬามอบให้แก่หมู่บ้าน  
ในเขตพื้นท่ีของ อบต.แก่งเสี้ยน  
ตามราย ละเอียดและรายการของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 4 หมู่บ้าน  

2๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชน และ
เยาวชน มีอุปกรณ์ 
กีฬาท่ีใช้ในการเล่น
กีฬา ร้อยละ 80  

ประชาชน และ
เยาวชน มีสุขภาพ
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  12 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่, 
เทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดบริการ/ด่านตรวจร่วม
ช่วงเทศกาลปีใหม ่
จํานวน 1 แห่ง 

25,๐๐๐ 
  

- - - อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับบริการ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สํานักปลดั 
 

ตั้งจุดบริการ/ด่านตรวจร่วม 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จํานวน 1 แห่ง 

25,๐๐๐ 
  

- - - อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับบริการ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สํานักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  13 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการรับลงทะเบยีนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อนที่ อบต.
แก่งเสี้ยน ประจําปี 2561 
  

เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อราชการ 
ของประชาชน ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการของหน่วย งาน ทําให้สนอง
ความต้องการและเกดิประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเต็มที ่

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

7,500 
  

- - - กลุ่มเป้าหมายได้ 
รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
เข้าถึงบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ร้อยละ 80  

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
และประชาชนท่ัวไป
ได้รับบริการทีด่ี  
สะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้อง 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการรณรงคค์วบคุมและ
ป้องกนัโรคไข้เลือดออก 
ประจําปี 2561  
 

เพื่อป้องกันและหยุดการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดู 
กาลก่อนการระบาดของโรค 
ช่วงที่มีการระบาด และหลังการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

100,000 - - - โรคไขเ้ลือดออก
ลดลงเป็น 0 

ประชาชนมีสุขอนามยั
และสิ่งแวดล้อมใน
บ้านเรือนที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ให้ผูสู้งอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ท่ีไดร้ับการขึ้น
ทะเบียน จํานวน 4 หมู่บ้าน 

5,086,8๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุท่ีขึ้น
ทะเบียนได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

สํานักปลดั 

6 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการ ให้ผู้พิการมคีุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้พิการ ในเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน ท่ีไดร้ับการขึ้น
ทะเบียน จํานวน 4 หมู่บ้าน 

๑,536,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ 
ผู้พิการที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้พิการมีคณุภาพชีวิต 
ที่ด ี

สํานักปลดั 

7 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีคณุภาพ
ชีวติที่ดี 

ผู้ป่วยเอดส ์ ในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน ท่ีไดร้ับการขึ้น
ทะเบียน จํานวน ๔ หมู่บ้าน 

36,000 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มีคณุภาพ 
ชีวิตที่ดี 

สํานักปลดั 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  16 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การปลูกฝัง การฝึกอบรม ให้ความรู้แกบุ่คลากร 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมแก่บุคลากร 
ประจําปี 2561 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม 
ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน  
อบต.แก่งเสี้ยนได้นําหลักคณุธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการทํางานได้อย่างเหมาะสม  

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 33 คน 

6,200 - - - ร้อยละ 80 ของกลุม่ 
เป้าหมาย นําหลัก 
คุณธรรมจริยธรรมมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดํารงชีวิตได ้

บุคลากรของ อบต.
แก่งเสี้ยน เกิดการ
เรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน มีความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
กันและกัน  

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  17 

                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจดัทําสื่อประชาสมัพันธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผลการดําเนินงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

พื้นที่ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

86,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง  

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได ้

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างความรูแ้ละจิตสํานึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตําบล 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใหแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีแนวทางการบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน ๔ หมู่บ้าน 
 

1,๐๐๐ 
 

- - - ผลการดําเนินของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บรรลุวตัถุประสงค ์
ร้อยละ ๗๐  

อบต.แก่งเสี้ยน มีแผน 
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
นํามาใช้เป็นแนวทางใน 
การพัฒนาท้องถิ่น 

สํานักปลดั 

11 โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น  

เพื่อจัดการเลือกตั้ง 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน ๔ หมู่บ้าน 

250,000 
 

- - - ร้อยละ 70 ข้ึนไป
ของประชาชนมาใช้
สิทธิในเลือกตั้ง  

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง 

สํานักปลดั 

12 โครงการประชาสมัพันธ์การ
ป้องกันการทุจริต ประจําปี 
2561 
 

เพื่อสร้างจิตสํานึกของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ผู้นําชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่น
และผู้นาํชุมชน 
จํานวน 1 โครงการ 

5,000 
 

- - - การทุจริตลดลง 
เป็น 0 

ประชาชนไดร้ับบริการ 
จากภาครัฐอยา่งเป็นธรรม 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  และคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
และคณะกรรมการฯ 
จํานวน 1 ป ี

230,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
และคณะกรรมการฯ 
ได้รับค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

 

14 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  
 

พนักงานส่วนท้องถิน่ท่ี
ได้รับอนมุัติให้ปฏิบตั ิ
งานนอกเวลาราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ป ี

30,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันตามกําหนด
ระยะเวลา  

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในการ
ปฏิบัตงิาน 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

 

15 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิ 
ที่กฎหมายกําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด จํานวน 1 ป ี

101,๐๐๐ 
 
 

- - - ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  

สํานักปลดั 
กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร   

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่
กฎหมายกําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ป ี

8๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามที่กฎหมาย
กําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

17 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า 
ซึ่งบริการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็ 
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล คา่ระวางบรรทกุ  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน คา่ใช้จ่ายในการดําเนนิ คดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ป ี

270,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

 

18 ค่าเช่า Server  
(รายปี) ของ WWW. 
Kaengsian.go.th 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า Server (รายป)ี ของ 
WWW. Kaengsian.go.th 

ค่าเช่า Server เว๊บไซต์ ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 ป ี
 

5,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง
หรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดอาคารต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ป ี

70,000  - - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพ 
และการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลดั 
 

20 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลง ทะเบียนต่าง  ๆ ค่า
เบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล   
ค่าพวง มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม 
ทดแทน ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ ของ อบต.
แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 ป ี

450,00๐ 
  

- - - อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพ 
และการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

 

21 ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ ์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ป ี

1๐0,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพ 
และการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 งานจ้างเหมาคนงานท่ัวไปปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ้างเหมาคนงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานจ้าง 
จํานวน 1 คน 

72,๐๐๐ 
 

- - - การปฏิบัติงานของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับบริการ
ที่ดเีกิดความพึงพอใจ 

สํานักปลดั 

23 ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุนชดใช้ 
ความเสยีหายหรือค่าสินไหมทดแทน  
ในกรณีรถยนต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยนได้ก่อให้เกดิ
ความเสยีหาย    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินคืน
กองทุนชดใช้ความเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน ในกรณี
รถยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน ได้ก่อ 
ให้เกิดความเสียหาย    

รถยนต์ส่วนราชการ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 คัน  

150,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ค่าบํารุงรักษา 
และซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

งานซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

360,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

 
25 ค่าวัสดสุํานักงาน   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  
 

ค่าวัสดุสํานักงาน  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

90,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

 
26 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ  

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

20,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
 

27 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

20,000 - - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
 

28 ค่าวัสดุก่อสร้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 
 

ค่าวัสดุก่อสร้างของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปี 

30,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
 

29 ค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

50,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

80,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

 
31 ค่าไฟฟ้า  

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
สํานักงาน/ท่ีสาธารณะ  
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

ค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ท่ีสาธารณะท่ีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของ  
อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

900,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
 

32 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์พื้นฐาน  
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ฯลฯ  
 

ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ฯลฯ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

12,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
 

33 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม  
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ  ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

100,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟ้า  
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  
ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึบริการ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน 1 ปี 

10,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

35 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

งานซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 ปี 

1,050,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

36 ค่าวัสดสุํานักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  
 

ค่าวัสดุสํานักงาน ของ  
อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

20,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

37 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ 
อบต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 ปี 

30,000 
 

- - - อบต. มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิ
ที่กฎหมายกําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ป ี

70,๐๐๐ 
 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
เงินค่าเช่าบ้าน ตามที่
กฎหมายกําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  

กองช่าง 

39 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่
กฎหมายกําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1 ป ี

15,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

กองช่าง 

40 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 ป ี

50,00๐ 
  

- - - อบต. มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 
 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้กับพนักงาน
จ้าง ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เงินสมทบกองทุน 
ประกันสงัคม 
จํานวน ๑ ปี 

48,120 
 

- - - อบต. สามารถส่งเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ตามที่
กฎหมายกาํหนด รอ้ยละ 
100 

พนักงานจ้างมี
ประกันสังคม 

สํานักปลดั 
 

42 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ตามระเบียบระบบ
ประกันสุขภาพฯ กําหนด 

เงินสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 
จํานวน 1 ปี  

92,000 
 

- - - อบต. สามารถส่งเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามระเบยีบระบบ
ประกันสุขภาพฯ กําหนด 
ร้อยละ 100 

อบต. มีศักยภาพใน 
การบริหารจัดการ
และจัดกจิกรรมที ่
เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

สํานักปลดั 

43 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตาม 
พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๐๐ 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 
จํานวน ๑ ปี 

150,000 
 

- - - อบต. สามารถส่งเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบาํนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามที่กฎหมายกําหนด 
ร้อยละ 100 

พนักงานท้องถิ่นมี
สวัสดิการที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1 การจัดหาบริการพื้นฐานท่ีจําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้าน 
พ.อ.โพยม ก้อนทรัพย์ หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 
  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ ป้าย 

บริเวณซอยบ้าน พ.อ.โพยม  
ก้อนทรัพย์  หมู่ที ่๔  
บ้านหนองสองตอน     
ต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 แห่ง 

812,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณถนนสาย
บ้านนายฉาย พุฒเอก ถึงบ้าน
นางนิพาภร พงษ์สวัสดิ์   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและราย 
การละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 
๑ ป้าย 

บริเวณถนนสายบ้าน 
นายฉาย พุฒเอก ถึงบ้าน
นางนิพาภร  พงษ์สวัสดิ์   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 1 แห่ง  

497,5๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1 การจัดหาบริการพื้นฐานท่ีจําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
บริเวณบา้นนายสมัยมโีชค สุข
เอี่ยม ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
 

เพื่อติดต้ังไฟสาธารณะ สําหรับความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.แก่งเส้ียน กําหนด) 

บริเวณบ้านนายสมัยมีโชค 
สุขเอี่ยม ถึงฟาร์มไก่ หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 แห่ง 

80,500 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

47 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
บริเวณบา้นนางสนอง จีนฉาว 
ถึงบ้านนางมาลัย สมบูรณ์ทรัพย์   
หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตมู 
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อติดต้ังไฟสาธารณะ สําหรับความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.แก่งเส้ียน กําหนด) 

บริเวณบ้านนางสนอง   
จีนฉาว  ถึงบ้านนางมาลัย  
สมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ท่ี ๖  
บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน จํานวน 1 แห่ง 

55,500 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อาชญากรรม 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอย
บ้านนางมาลัย สมบูรณ์ทรัพย์ 
ถึงบ้านนายโต หมู่ที่ 6 บ้าน
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 5  
เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 630 ลบ.
ม. (ตามแบบรูปและรายการละเอยีด
ของ อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จาํนวน ๑ ปา้ย) 

บริเวณซอยบ้านนางมาลัย 
สมบูรณ์ทรัพย์ ถึงบ้าน 
นายโต  หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน จํานวน ๑ แห่ง 

150,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1 การจัดหาบริการพื้นฐานท่ีจําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอย
บ้านนาย พยนต์ หนูขาว ถึง
บ้านนายปัญญา คงกระพันธ์ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน   
 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.25 
เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. (รายการละเอียดตาม
แบบ อบต.แก่งเสี้ยน กําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนาย
พยนต์ หนูขาว ถึงบ้าน
นายปัญญา คงกระพันธ์ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน ๑ แห่ง  

239,0๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอย
บ้านนางคํานึง ลับแล หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.25 
เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. (รายการละเอียดตาม
แบบ อบต.แก่งเสี้ยน กําหนดพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ ป้าย) 

บริเวณซอยบ้านนางคํานึง 
ลับแล หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน ๑ แห่ง  

239,0๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 เงินเดือนครผูู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 

ครูผูดู้แลเด็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน ๑๒ เดือน 

487,680 
 

- - - จ่ายเงินเดือนครูผูดู้แล 
เด็ก ตามที่กฎหมาย
กําหนด ร้อยละ ๑๐0 

ครูผูดู้แลแลเด็กฯ ไดร้ับ
เงินเดือนในการฏิบตัิงาน 
 

สํานักปลดั 

52 ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน ๑๒ เดือน 

145,440 - - - จ่ายค่าตอบแทน 
ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 
๑๐๐ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

ผู้ดูแลเด็กฯ ไดร้ับ
ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

53 เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ําขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพช่ัวคราวผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ําขุนไกร 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน ๑๒ เดือน 

22,620 - - - จ่ายเงินเพิม่ค่าครอง
ชีพช่ัวคราวผู้ดูแลเด็ก  
ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่
กฎหมายกําหนด 

ผู้ดูแลเด็กฯ ไดร้ับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ํา
ขุนไกร และสําหรับโรงเรียนบา้น
หนองสองตอน 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) พร้อมดื่ม สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ํา
ขุนไกร และโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน (2 ภาค
เรียนการศึกษา) 

เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร และ
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
จํานวน 1 ป ี

621,000 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการที่ครบถ้วน 

เด็กมสีุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง และเติบโต 
ได้สมวัย 

สํานักปลดั 

55 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ําขุนไกร 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ํา 
ขุนไกร (2 ภาคเรยีน
การศึกษา) 

เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร  
จํานวน 1 ป ี

308,700 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
สาร อาหารตามหลัก
โภชนาการที่ครบถ้วน 

เด็กมสีุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง และเติบโต 
ได้สมวัย 

สํานักปลดั 

56 สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ําขุนไกร ประจําปีงบประมาณ 
2561 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า
การจัดการเรยีนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน 1 ป ี
 

107,100 
 

- - - ร้อยละ 100 ของ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การพัฒนาความรูเ้พิ่ม
มากขึ้น 

การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 โครงการรณรงค์และประชา 
สัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา ประจําปี 
2561  

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทย
ตลอดไป 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ผู้นําชุมชน ตลอดจน
คณะผู้บริหาร ส.อบต. และ
เจ้าหน้าท่ี อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 100 คน 

3,6๐๐ 
 

- - - กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 
ร้อยละ 80  
 

เกิดการบรูณาการการทํางาน 
เสรมิสร้างการมสี่วนร่วม ตลอด 
จนร่วมแรงร่วมใจกัน เกิดความ
ปรองดองสมาน ฉันท์ของทุก 
ภาคส่วน  

สํานักปลดั 

58 โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์
และตกแต่งเทียนพรรษา  
ประจําปี 2561  

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ไดม้ี
ความรู้ในการประดิษฐ์
และการตกแต่งเทียน
พรรษา  

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 40 คน 

15,2๐๐ 
 

- - - กลุ่มเป้าหมาย  
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี  
ร้อยละ 80  

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปมี
ส่วนร่วมบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่น  
เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    รวมทั้งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 โครงการแหเ่ทียนพรรษา 
พาเรียนรูคู้่คุณธรรม ประจําปี 
2561  

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
ความรู้ในการประดิษฐ์และ
การตกแต่งเทียนพรรษา  

เด็กเล็ก และคณะคร ู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ้ําขุนไกร 
จํานวน 1 แห่ง 

5,000 
 

- - - กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ทํากิจกรรมประดิษฐ์ 
และตกแต่งเทียนเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา  
ร้อยละ 90  

เด็กปฐมวัยไดร้ับการ
ปลูกฝังให้รู้จักการ
อนุรักษศ์าสนา  
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทางพุทธ
ศาสนา 

สํานักปลดั 

60 โครงการสงกรานตไ์ทยห่วงใย
ผู้สูงอาย ุประจําปี 2561  

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีสงกรานต์  

ผู้สูงอายแุละประชาชน 
ทั่วไปในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

127,800 
 

- - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมสี่วน
ร่วมในการเสรมิสร้าง
ความรักความสามคัคี 
ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง  
ร้อยละ 80  

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบทอด 
ประเพณีวัฒนธรรมอัน 
ดีงาม สร้างความปรอง 
ดองให้ชุมชนมากขึ้น 

สํานักปลดั 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 

ส าหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 อุดหนุนโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติของอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.)  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํา หมูบ่้านในเขต 
อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน ๔ หมู่บ้าน 

2๐,๐๐๐ 
 

- - - กลุ่มเป้าหมาย
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

สํานักปลดั รพ.สต. 
บ้านหนอง
สองตอน 

และ  
รพ.สต. 

บ้านแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา (โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน ประจําปี
งบประมาณ 2561)  

เพื่อให้นักเรียนมีน้ําหนัก
และส่วนสูงตามเกณฑ ์

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 - ช้ัน
ประถมสึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านหนองสองตอน  
จํานวน 1 ปี 

1,044,000 
  

- - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ 
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการที่ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
และเติบโตไดส้มวัย 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน         หน้า  38 

                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอตัลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น                                                           
 รวมทั้งส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

63 อุดหนุนสํานักงาน
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
ดําเนินตามโครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุร ี
จํานวน ๑ โครงการ 

25,๐๐๐ 
  

- - - สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุร ีดําเนิน 
งานบรรลุวตัถุ 
ประสงค์ของ
โครงการฯ 
ร้อยละ 100 

มีการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
และสนบัสนุนการจัดงาน 
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ให้เป็นท่ีรูจ้ัก
แก่บุคคลทั่วไป  

สํานักปลดั จังหวัด
กาญจนบุร ี
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.05) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การปลูกจติสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ 
เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า
ความสําคญัของสิ่งแวดล้อม 
และการประหยัดพลังงาน 

ผู้บริหาร,ส.อบต., เจ้าหน้าท่ี, 
ผู้นําชุมชน และประชาชนใน
เขต อบต.แก่งเสีย้น 
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

10,๐๐0 
  

- - - กลุ่มเป้าหมาย ตระหนัก
ถึงคุณค่า สิ่งแวดล้อม 
เรียนรู้การประหยดั
พลังงาน ร้อยละ80  

ประชาชนและเยาวชน
มีจิตสาํนึกตระหนักถึง
คุณค่าความสําคญัของ
สิ่งแวดล้อม และการ
ประหยดัพลังงาน 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปรับปรุง  พัฒนา  สภาพแวดล้อม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
หนองจอก หมู่ที่ 5  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนออกกําลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด  

ติดต้ังเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน บริเวณบา้นหนองจอก 
หมู่ที่ 5 ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จํานวน 1 ป้าย)   
จํานวน 1 แห่ง 

200,๐๐๐ 
  

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

ประชาชนและเยาวชน 
มีเครื่องออกกําลังกาย 
ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

66 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน ออกกําลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด  

ติดต้ังเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน บริเวณบา้นตรอกมะตูม 
หมู่ที่ 6 ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จํานวน 1 ป้าย)   
จํานวน 1 แห่ง 

200,๐๐๐ 
  

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

ประชาชนและเยาวชน
มีเครื่องออกกําลังกาย 
ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปรับปรุง  พัฒนา  สภาพแวดล้อม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน บริเวณบ้าน 
ท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7  
ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน ออกกําลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด  

ติดต้ังเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน บริเวณบา้นท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7 ต.แก่งเส้ียน (ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จํานวน 1 ป้าย)   
จํานวน 1 แห่ง 

200,๐๐๐ 
  

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เยาวชน มีเครื่อง
ออกกําลังกาย 
ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนและ
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที่ 5  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่1 การจัดหาบริการพื้นฐานท่ีจําเป็นแก่การดําเนินชีวิต   
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณซอย 
บ้านจ่าหวาน  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ จํานวน ๑ ป้าย 

บริเวณถนนซอยบ้าน 
จ่าหวาน  หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 1 แห่ง 

800,0๐๐ 
 

800,0๐๐ 
 

800,0๐๐ 
 

800,0๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่2  ส่งเสรมิความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านผู้ยากไร้ ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
ขององค์กรในการซ่อมแซม
ปรับปรุงบ้านพักอาศัยใหผู้้มี
ฐานะยากจน 

บริเวณพื้นท่ีในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน มั่นคง
แข็งแรง ร้อยละ8๐ 

ผู้ที่มีฐานะยากจน  
ในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
มีบ้านพักอาศัยท่ีมั่นคง
แข็งแรง 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่2  ส่งเสรมิความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาที ่2 การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

70 ขอรับการสนับสนุนเครื่อง 
จักรกล จาก อบจ.กาญจนบุรี   

เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จาก 
อบจ.กาญจนบุรี สําหรบัปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายภายในหมู่บ้าน ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน     

บริเวณภายในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ   
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 4 หมู่บ้าน 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ถนนท่ีชํารุดเสียหาย 
ได้รับการปรับปรุง
และซ่อมแซม 
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.08) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 

บัญชีครุภัณฑ ์
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                 บัญชีครภุัณฑ์                                                                                                            ผ.08 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
71 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาํหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์   

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว) พรอ้มอุปกรณ์  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
จํานวน ๑ เครื่อง ราคา 30,000 บาท 

30,๐๐๐ - - - สํานักปลดั 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-2562) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

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

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  

๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22  โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน มีมติเห็นชอบใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 (ครั้งที่ 1/๒๕60)  เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
สามารถนําแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/
2560  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ 
สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ณ  สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ตําบลแก่งเสี้ยน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐3๔ – 510797    

 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒6  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 (นายสมชาย  ฟักทอง) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
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