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ค าน า 
   

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบแลแะงค์กาารบริาารสวนตต าบแพพศ.ศพ๒๕๓๗พลา้ไขเพ่ิมเติมถึคพพพพพพพ
(ฉบับที่พ7)พพศ.ศพ๒๕62พมาตราพ๔๖ ประางบาับพระราชบัญญัติา าาตดลผตลแะขั้ตตงตาาราระจายง าตาจใา้ลาว
งค์การปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตพพศ.ศพ๒๕๔๒พามนดพ๒พมาตราพ๑๖(๑)พระเบียบาระทรนคมาาดไทยพนวาด้นยาารจัดท า
ลผตพัฒตาขงคงค์การปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตพพศ.ศพ๒๕๔๘พลา้ไขเพ่ิมเติมถึคพ(ฉบับที่พ๓)พพศ.ศพ๒๕๖๑พพประางบาับ
าตัคสืงาระทรนคมาาดไทยพดวนตที่สุดพที่พมทพ0810ศ3/นพ7467พแคนัตที่พ14พธัตนา์มพ2563พลแะาตัคสืงจัคานัด
าาญจตบุรีพดวนตที่สุดพที่พาจพ0023ศ3/นพ1738พแคนัตที่พ29พมารา์มพ2564พพเพ่ืงใา้งค์การปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตมี
ง าตาจลแะาต้าที่ใตาารจัดท าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพส าารับใช้เป็ตารงบใตาารจัดท าคบประมาณรายจวายประจ าปีพ
คบประมาณรายจวายเพิ่มเติมพลแะคบประมาณจาาเคิตสะสมใตชวนคขงคลผตตั้ตพพ 

 

ดัคตั้ตพพเพ่ืงใา้าารด าเติตาารเป็ตไปตามระเบียบลแะาตัคสืงสั่คาารที่เาี่ยนข้งคพงค์กาารบริาาร
สวนตต าบแลาวคเสี้ยตพจึคด าเติตาารจัดท าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕๖๑พ–พ๒๕๖๕)พเพ่ิมเติมพ์รั้คที่พ10/2565พขึ้ตพพ
เพ่ืงใช้เป็ตลตนทาคใตาารบริาารพัฒตาท้งคถิ่ตใา้บรรแุตามนัตถุประสค์กลแะเป้าามายพาวงใา้เาิดประโยชตกลแะ
สามารถตงบสตงค์นามต้งคาารพัฒตาขงคประชาชตใตเขตงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตตวงไป 
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พพพพพพพพพพพพพพพพพงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยต 
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สารบัญ 
 

      หน้า 
 

 

บัตทึาาแัาาารลแะเาตุผแพ                     พพพ4  
 

ยุทธ.าสตรการืงลตนทาคาารพัฒตา       พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ5พพพ 
 

ลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พ...พ๒๕๖๑-๒๕๖5)พเพิ่มเติมพ์รั้คท่ีพ10/๒๕๖5พพพพพพพพพพพพพพ 
พพพพ-พบัญชีสรุปโ์รคาารพัฒตาท้งคถิ่ตพ(ผศ01)   พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ6พพ 

-พงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยต (ผศ02)                                                    8 
-พงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยต (ผศ02/1)                                                37 
 
 

 
 
 
ภาคผนวก 
  - ประาา.ใช้ลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕61-2565)พเพ่ิมเติมพ์รั้คท่ีพ10/2565   
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 10/๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบาระทรนคมาาดไทยนวาด้นยาารจัดท าลผตพัฒตาขงคงค์การปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตพพศ.ศพ๒๕๔๘พพ 
ลา้ไขเพ่ิมเติมถึคพ(ฉบับที่พ3) พศ.ศพ๒๕61 ข้งพ9(ข้งพ22)พเพ่ืงประโยชตกขงคประชาชตพาารเพ่ิมลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ
ใา้งค์การปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตด าเติตาารตามขั้ตตงตตามระเบียบดัคาแวานพส าารับงค์กาารบริาารสวนตต าบแใา้สวค
รวาคลผตพัฒตาท้งคถิ่ตที่เพ่ิมเติมารืงเปแี่ยตลปแคใา้สภางค์กาารบริาารสวนตต าบแพิจารณาตามมาตราพ๔๖พลาวค
พระราชบัญญัติสภาต าบแลแะงค์กาารบริาารสวนตต าบแพพศ.ศพ๒๕๓๗พด้นยพลแะเมื่งลผตพัฒตาท้งคถิ่ตที่เพ่ิมเติม
ารืงเปแี่ยตลปแคได้รับ์นามเา็ตชงบลแ้นใา้ปิดประาา.ใา้ประชาชตทราบโดยเปิดเผยไมวต้งยานวาสามสิบนัตพตับลตว
นัตที่ได้รับ์นามเา็ตชงบ 
 

เหตุผล  
งค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพได้ประาา.ใช้ลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕61-๒๕๖5)พไปลแ้น

เมื่งนัตที่พ14พเดืงตมิถุตายตพพศ.ศพ๒๕62พลแะมี์นามจ าเป็ตเรวคดวนตที่จะต้งคด าเติตาารโ์รคาารเพ่ืงชวนยเาแืง
ลา้ไขปัญาา์นามเดืงดร้งตพพัฒตา์ุณภาพชีนิตใา้ลาวประชาชตพเาี่ยนาับด้าตาารบริาารชุมชตพลแะสัค์มพารืง
าิจาารที่จัดท าเพ่ืงบ าบัด์นามเดืงดร้งตขงคประชาชตพซึ่คเป็ตาิจาารงยูวใตง าตาจาต้าที่ขงคงค์การปา์รงคสวนต
ท้งคถิ่ตพลตวเตื่งคจาาโ์รคาารที่จะด าเติตาารดัคาแวานไมวได้บรรจุไน้ใตลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕61-๒๕๖5)พ
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพท าใา้ไมวสามารถด าเติตคาตได้พพดัคตั้ตพเพ่ืงใา้มี์นามเามาะสมพสงด์แ้งคาับปัญาาลแะ์นาม
ต้งคาารขงคประชาชตพสามารถลา้ปัญาา์นามจ าเป็ตเรวคดวนตพทัตตวงสถาตาารณกใตปัจจุบัตงค์กาารบริาารสวนตต าบแ
ลาวคเสี้ยตพจึคมี์นามจ าเป็ตที่จะต้งคด าเติตาารจัดท าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕61พ–พ๒๕๖5)พเพิ่มเติมพ์รั้คที่พ
10/2565พพเพ่ืงใช้เป็ตารงบใตาารพิจารณาจัดสรรคบประมาณพเาิดประโยชตกสูคสุดตวงประชาชตตวงไปพพ 
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พ 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

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

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

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

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๑พพพาารพัฒตาฝีมืงใตาารประางบงาชีพขงคประชาชต   
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๒พพพาารสตับสตุตใา้ชุมชตรวนม์ิด รวนมท า ใช้าแัาาารมีสวนตรวนมลแะพ่ึคพาตตเงค        
 ลตนทาคาารพัฒตาที่ ๓พพพาารสตับสตุตลแะสวคเสริมาารทวงคเที่ยนขงคท้งคถิ่ต 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  7 

                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผศ01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน   
4ศพลผตคาตาารราัษา์นามสคบภายใต - - - - - - - - 4 2,000,000 4 2,000,000 

รวม - - - - - - - - 4 2,000,000 4 2,000,000 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1ศพลผตคาตเ์าะลแะชมุชต - - - - - - - - 1 2,000,000 1 2,000,000 

รวม - - - - - - - - 1 2,000,000 1 2,000,000 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม   
1ศพลผตคาตเ์าะลแะชมุชต - - - - - - - - 4 11,520,000 4 11,520,000 

รวม - - - - - - - - 4 11,520,000 4 11,520,000 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน พ 
1ศพลผตคาตาารราัษา์นามสคบภายใต - - - - - - - - 2 800,000 2 800,000 
2ศพลผตคาตงุตสาาารรมลแะาารโยธา - - - - - - - - 69 92,704,000 69 92,704,000 

รวม - - - - - - - - 71 93,504,000 71 93,504,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 80 109,024,000 80 109,024,000 

 
 
 

 
  
 
    

 
 

                                                                                                                                                                                                                   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  9 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่2  าารรัาษา์นามสคบเรียบร้งยขงคชุมชตพพ   
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โ์รคาารติดต้ัคาแ้งคนคจรปิด
ประจ าามูวบา้ตพามูวที่พ4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
 

เพื่งสงดสวงคพ
์นบ์ุมดูลแรัาษา
์นามปแงดภยัใต
ชีนิตลแะทรัพยกสิต
ขงคประชาชตพ 

ติดตั้คาแง้คนคจรปิด
บริเนณจุดทีม่ี์นาม
เสี่ยคภายใตามูวบ้าต 
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเสี้ยต 

- - - - 500,000 ประชาชตที่งา.ัย
บริเนณจุดเสี่ยค 
ได้รับ์นามปแงดภัย 
ใตชีนิตลแะทรัพยกสิตพ 
ร้งยแะพ80พ 

ประชาชตได้รับ์นาม
ปแงดภัยใตชนีิตลแะ
ทรัพยกสิตพ 

างคชวาค 

2 โ์รคาารติดตั้คาแ้งคนคจรปิด
ประจ าามูวบา้ตพามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงา 
 

เพื่งสงดสวงคพ
์นบ์ุมดูลแรัาษา
์นามปแงดภยัใต
ชีนิตลแะทรัพยกสิต
ขงคประชาชตพ 

ติดตั้คาแง้คนคจรปิด
บริเนณจุดทีม่ี์นาม
เสี่ยคภายใตามูวบ้าต 
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเสี้ยต 

- - - - 500,000 ประชาชตที่งา.ัย
บริเนณจุดเสี่ยค 
ได้รับ์นามปแงดภัย 
ใตชีนิตลแะทรัพยกสิตพ 
ร้งยแะพ80พ 

ประชาชตได้รับ์นาม
ปแงดภัยใตชนีิตลแะ
ทรัพยกสิตพ 

างคชวาค 

3 โ์รคาารติดตั้คาแ้งคนคจรปิด
ประจ าามูวบา้ตพามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพ 
 

เพื่งสงดสวงคพ
์นบ์ุมดูลแรัาษา
์นามปแงดภยัใต
ชีนิตลแะทรัพยกสิต
ขงคประชาชตพ 

ติดตั้คาแง้คนคจรปิด
บริเนณจุดทีม่ี์นาม
เสี่ยคภายใตามูวบ้าต 
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเสี้ยต 

- - - - 500,000 ประชาชตที่งา.ัย
บริเนณจุดเสี่ยค 
ได้รับ์นามปแงดภัย 
ใตชีนิตลแะทรัพยกสิตพ 
ร้งยแะพ80พ 

ประชาชตได้รับ์นาม
ปแงดภัยใตชนีิตลแะ
ทรัพยกสิตพ 

างคชวาค 

4 โ์รคาารติดตั้คาแ้งคนคจรปิด
ประจ าามูวบา้ตพามูวที่พ7พ 
บ้าตทวาดิตสงพงค 

เพื่งสงดสวงคพ
์นบ์ุมดูลแรัาษา
์นามปแงดภยัใต
ชีนิตลแะทรัพยกสิต
ขงคประชาชตพ 

ติดตั้คาแง้คนคจรปิด
บริเนณจุดทีม่ี์นาม
เสี่ยคภายใตามูวบ้าต 
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเสี้ยต 

- - - - 500,000 ประชาชตที่งา.ัย
บริเนณจุดเสี่ยค 
ได้รับ์นามปแงดภัย 
ใตชีนิตลแะทรัพยกสิตพ 
ร้งยแะพ80พ 

ประชาชตได้รับ์นาม
ปแงดภัยใตชนีิตลแะ
ทรัพยกสิตพ 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  10 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพพลตนทาคาารพัฒตาที่ 2  าารสวคเสริมลแะสตบัสตุตาารพัฒตาระบบบ าบัดต้ าเสียพลแะระบบา าจัดขยะมูแฝงยพพ   
     แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โ์รคาารเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบา าจัดขยะมูแฝงยลบบ
์รบนคจรงค ก์าารบริาารสวนต
ต าบแลาวคเส้ียตพต าบแ 
ลาวคเส้ียตพง าเภงเมืงคพจัคานัด
าาญจตบุรพี 

1ศพเพื่ง.าึษาาาร
บริาารจัดาารขยะ
ลบบ์รบนคจรพณพ
.ูตยกา าจัดขยะ 
มูแฝงยพงค์กาาร
บริาารสวนตต าบแ 
ลาวคเสี้ยตพต าบแ 
ลาวคเสี้ยตพง าเภงเมงืคพ
จัคานัดาาญจตบุรีพ 
2ศพเพื่งรับฟัค์นาม
์ิดเา็ตขงคประชาชตพ
ใา้ประชาชตมีสวนต
รวนมพมี์นามรู้์นาม
เข้าใจผแาระทบลแะ
มาตราารป้งคาตั
ผแาระทบจาา
โ์รคาารบริาาร
จัดาารขยะมูแฝงย 
3ศพเพื่งลา้ไขปัญาา
ด้าตสิ่คลนดแ้งม 

ประชาชตใตเขตรั.มพี
0-5พามศพงบตศ 
ลาวคเสี้ยตพลแะ
ใาแ้เ์ียคพ์ืงพทตศ 
ทวามะขาม,พทมศ 
ปาาลพรา,พทตศาตงค
าญ้าดงาขาน,พงบตศ 
ทุวคสมง,พงบตศ 
าตงคโรคพลแะพงบตศ
าตงคาุวม 

- - - - 2,000,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคประชาชตตวง
รายคาตผแ.ึาษา์นาม
เามาะสมาารด าเติตพ
าารโ์รคาารจัดาาร
ขยะมูแฝงยเาวาลแะ
ขยะมูแฝงยใามวเพื่ง
เป็ตมิตรตวงสิ่คลนดแ้งม
ลแะใา้เาิดประโยชตก
สูคสุด 

งบตศลาวคเส้ียตมี
ลตนทาคบริาาร
จัดาารขยะมูแฝงย
งยวาคถูาตง้คตามาแัา
นิชาาารที่เามาะสม
าับพื้ตที่ลแะลา้ปัญาา
ผแาระทบตวงชุมชต
ลแะสิ่คลนดแ้งม 

างคชวาค 

                     
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  11 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  ลตนทาคาารพัฒตาที ่2  ลตนทาคาารปรับปรุคพพัฒตาพสภาพลนดแ้งมพสนตสาธารณะพสตามาีฬาพพ   
     แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โ์รคาาราวงสร้าคแาต์งตารีต
เสริมเาแ็าพบริเนณ.ูตยกพัฒตา
เด็าเแ็างค ก์าารบริาารสวนต
ต าบแลาวคเส้ียตพามูวทีพ่4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
 

เพื่งใา้เด็าพเยานชตพ
ลแะประชาชตมี
สถาตที่งงาา าแัค
าายลแะท าาิจารรมพ
สร้าคสรร ก์ที่ได้
มาตรฐาต 

แาต์งตารีตเสริม
เาแ็าพตามลบบรูป
ลแะรายาารแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 350,000 ร้งยแะพ60พขงค์นาม
พึคพงใจขงคประชาชต 

เด็าพเยานชตพลแะ
ประชาชตมีสถาตที่
งงาา าแัคาายลแะท า
าิจารรมสร้าคสรร ก์ที่
ได้มาตรฐาต 

างคชวาค 

2 โ์รคาารปรับปรุคสตามาีฬา 
บ้าตาตงคจงาพามูวทีพ่5พ 
บ้าตาตงคจงา ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชตมีพ
สถาตที่ที่เามาะสมพ
ส าารับใช ้
งงาา าแัคาาย 

ปรับปรุคสตามาีฬา
บ้าตาตงคจงาพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ 
ลาวคเส้ียต 

- - - - 1,500,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ80พ 
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตสถาตที่ที่
เามาะสมส าารับใช้
งงาา าแัคาาย 

างคชวาค 

3 โ์รคาาราวงสร้าคสตามาีฬา 
บ้าตทวาดิตสงพงคพามูวที่พ7พ 
บ้าตทวาดิตสงพงค  
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชตมีพ
สถาตที่ที่เามาะสมพ
ส าารับใช ้
งงาา าแัคาาย 

าวงสร้าคสตามาีฬา 
บ้าตทวาดิตสงพงคพ
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 5,000,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ80พ 
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตสถาตที่ที่
เามาะสมส าารับใช้
งงาา าแัคาาย 

างคชวาค 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพพพ   
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1พ โ์รคาารติดตั้คป้ายจราจร
ประจ าามูวบา้ตพามูวที่พ4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
 

เพื่งป้งคาัตลแะแด
งุบัติภัยส าารับ
ประชาชตผู้ใช้รถใช้
ถตตใตาารสัญจร 
ไปมา 

ติดต้ัคป้ายจราจร
บริเนณถตตภายใต
ามูวบ้าตพตามลบบรูป
ลแะรายาารแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 300,000 จ าตนตประชาชตที่มี
์นามปแงดภยัใตชีนิต
ลแะทรัพยกสิตมาาขึ้ต 

สามารถป้งคาัตลแะ
แดงุบัติเาตุทาคถตต
ไดง้ยวาคมี
ประสิทธิภาพ 

ส าตัาปแัด 

2 โ์รคาารติดตั้คไฟาระพริบพ
ป้ายจราจรพปา้ยเตืงตภัย
ประจ าามูวบา้ตพามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงาพ 
 

เพื่งป้งคาัตลแะแด
งุบัติภัยส าารับ
ประชาชตผู้ใช้รถใช้
ถตตใตาารสัญจร 
ไปมา 

ติดต้ัคไฟาระพริบพ
ป้ายจราจรพปา้ย
เตืงตภัยบริเนณถตต
ภายใตามูวบ้าตพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 500,000 จ าตนตประชาชตที่มี
์นามปแงดภยัใตชีนิต
ลแะทรัพยกสิตมาาขึ้ต 

สามารถป้งคาัตลแะ
แดงุบัติเาตุทาคถตต
ได้งยวาคมี
ประสิทธิภาพ 

ส าตัาปแัด 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพพพ   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โ์รคาารติดตั้คชุดเสาไฟถตต
ปรับ์นามสูคได้ด้นยเฟืงค
สะพาตพร้งมโ์มไฟถตต
ลงแงีดีพแัคคาตลสคงาทิตยก
บริเนณพื้ตที่ใตเขตงค ก์าาร
บริาารสวนตต าบแลาวคเส้ียตพ 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ไฟฟ้าใช้งยวาคทั่นถึค
ลแะมี์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

ติดต้ัชุดเสาไฟถตต
ปรับ์นามสูคได้ด้นย
เฟืงคสะพาตพร้งม
โ์มไฟถตตลงแงีดี
พแัคคาตลสคงาทิตยก 
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 9,940,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตมีไฟฟา้
ใช้งยวาคทั่นถึคลแะ
เพียคพง 
2ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 
 
 

2 โ์รคาารติดตั้คไฟฟ้าสวงคสนวาค
สปงรกตไแทกสตามฟุตซงแ 
บริเนณสตามาีฬาฟุตซงแพ 
ามูวที่พ7พบา้ตทวาดิตสงพงคพ 
ตศลาวคเส้ียตพ 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ลสคสนวาคพสามารถ
งงาา าแัคาายใต
เนแาาแาค์ืตได้ 

ติดต้ัคไฟฟ้าสวงคสนวาค
สปงรกตไแทกสตาม 
ฟุตซงแพตามลบบรูป
ลแะรายาารแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 100,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาใตาารงงา
า าแัคาายเนแา
าแาค์ืต 

างคชวาค 
 
 

3 โ์รคาารติดตั้คโ์มไฟถตตพ
LEDพพร้งมงุปารณก์รบชุดพ
บริเนณบ้าตาตงคสงคตงตพ 
ามูวที่พ4พบา้ตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพ 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ไฟฟ้าใช้งยวาคทั่นถึค
ลแะมี์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

ติดต้ัคโ์มไฟถตตพ
LED 100 นัตตก
พร้งมงุปารณก์รบ
ชุดพตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 490,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตมีไฟฟา้
ใช้งยวาคทั่นถึคลแะ
เพียคพง 
2ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใชเ้ส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพพพ   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โ์รคาารติดตั้คโ์มไฟถตตพ
LEDพพร้งมงุปารณก์รบชุดพ
บริเนณบ้าตาตงคจงาพ 
ามูวที่พ5พบา้ตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเส้ียตพ 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ไฟฟ้าใช้งยวาคทั่นถึค
ลแะมี์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

ติดต้ัคโ์มไฟถตตพ
LED 100 นัตตก
พร้งมงุปารณก์รบ
ชุดพตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 490,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตมีไฟฟา้
ใช้งยวาคทั่นถึคลแะ
เพียคพง 
2ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 
 
 

5 โ์รคาารติดตั้คโ์มไฟถตตพ
LEDพพร้งมงุปารณก์รบชุดพ
บริเนณบ้าตตงามะตูมพ 
ามูวที่พ6พบา้ตตรงามะตูมพ 
ตศลาวคเส้ียตพ 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ไฟฟ้าใช้งยวาคทั่นถึค
ลแะมี์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

ติดต้ัคโ์มไฟถตตพ
LED 100 นัตตก
พร้งมงุปารณก์รบ
ชุดพตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 490,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตมีไฟฟา้
ใช้งยวาคทั่นถึคลแะ
เพียคพง 
2ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 
 
 

6 โ์รคาารติดตั้คโ์มไฟถตตพ
LEDพพร้งมงุปารณก์รบชุดพ
บริเนณบ้าตทวาดิตสงพงคพ 
ามูวที่พ7พบา้ตทวาดิตสงพงคพ 
ตศลาวคเส้ียตพ 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ไฟฟ้าใช้งยวาคทั่นถึค
ลแะมี์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

ติดต้ัคโ์มไฟถตตพ
LED 100 นัตตก
พร้งมงุปารณก์รบ
ชุดพตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 490,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตมีไฟฟา้
ใช้งยวาคทั่นถึคลแะ
เพียคพง 
2ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โ์รคาารเจาะบวงต้ าบาดาแพ
บริเนณนัดถ้ าขุตไารพพามูวที่พ5พ
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียต  

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

เจาะบวงต้ าบาดาแพ
ขตาดพØพ4พติน้พตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ 
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 250,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ าใตาาร
งุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 

8 โ์รคาารเจาะบวงต้ าบาดาแพ
บริเนณบ้าตตายจัาาฤษพพ 
ชวงพยงมพามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียต  

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

เจาะบวงต้ าบาดาแพ
ขตาดพØพ4พติน้พตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ 
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 250,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ าใตาาร
งุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 

9 โ์รคาารเจาะบวงต้ าบาดาแพ
บริเนณบ้าตตายสมย.พพ 
าตูขานพามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียต  

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

เจาะบวงต้ าบาดาแพ
ขตาดพØพ4พติน้พตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ 
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 250,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ าใตาาร
งุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 

10 โ์รคาารเจาะบวงต้ าบาดาแพ
บริเนณางถัคประปาผนิดิตพพ
ามูวที่พ7พบา้ตทวาดิตสงพงคพ 
ตศลาวคเส้ียต  

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

เจาะบวงต้ าบาดาแพ
ขตาดพØพ4พติน้พตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ 
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 300,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ าใตาาร
งุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โ์รคาาราวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
พร้งมติดตั้คระบบสูบต้ าลแะ
จวายต้ าประปาพบริเนณเขา
ใาญวพัฒตาพามูวทีพ่4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

าวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
ขตาดพ20พแบศมศ
พร้งมติดตั้คระบบ 
สูบต้ าลแะจวาย
ต้ าประปาพตามลบบ
รูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 500,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ า 
ใตาารงุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 

12 โ์รคาาราวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
พร้งมติดตั้คระบบสูบต้ าลแะ
จวายต้ าประปาพบริเนณนัดถ้ า
ขุตไารพามูวที่พ5 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

าวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
ขตาดพ20พแบศมศ
พร้งมติดตั้คระบบ 
สูบต้ าลแะจวาย
ต้ าประปาพตามลบบ
รูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 500,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ า 
ใตาารงุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 

13 โ์รคาาราวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
พร้งมติดตั้คระบบสูบต้ าลแะ
จวายต้ าประปาพบริเนณบ้าต
ตายจาัาฤษพพชวงพะยงม 
ามูวที่พ5 บ้าตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

าวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
ขตาดพ20พแบศมศ
พร้งมติดตั้คระบบ 
สูบต้ าลแะจวาย
ต้ าประปาพตามลบบ
รูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 500,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ า 
ใตาารงุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โ์รคาาราวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
พร้งมติดตั้คระบบสูบต้ าลแะ
จวายต้ าประปาพบริเนณบ้าต
ตายสมย.พพาตูขานพามูวที่พ5 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

าวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
ขตาดพ20พแบศมศ
พร้งมติดตั้คระบบ 
สูบต้ าลแะจวาย
ต้ าประปาพตามลบบ
รูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 500,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ า 
ใตาารงุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 

15 โ์รคาาราวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
พร้งมติดตั้คระบบสูบต้ าลแะ
จวายต้ าประปาพบริเนณบ้าต
ตายมตตกฒิชัยพพทงคเจริญพ 
ามูวที่พ5พบา้ตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

าวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
ขตาดพ20พแบศมศ
พร้งมติดตั้คระบบ 
สูบต้ าลแะจวาย
ต้ าประปาพตามลบบ
รูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 500,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ า 
ใตาารงุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 

16 โ์รคาาราวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
พร้งมติดตั้คระบบสูบต้ าลแะ
จวายต้ าประปาพบริเนณบ้าต
ตายนิมแพพลา้นเทียมพ 
(เขา์งา)พามูวทีพ่5พ 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

าวงสร้าคางถัคเาแ็าพ
ขตาดพ20พแบศมศ
พร้งมติดตั้คระบบ 
สูบต้ าลแะจวาย
ต้ าประปาพตามลบบ
รูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 500,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ า 
ใตาารงุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตาค.ัตสตีพพไขวมุขพพ
ามูวที่พ4พบา้ตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ3พเมตรพ
ยานพ165พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ495พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 232,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

18 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตาคสุนาณีพพ 
จัตทรกปฐมพามูวที่พ4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ109พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ495พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 207,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
าต้าโรคเรียตบ้าต 
าตงคสงคตงตพามูวที่พ4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียตพ 

- - - - 477,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

20 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพพร้งมนาค
ทวงพ์สแศพบริเนณซงย 
ระเบียคดานพ(ตวงจาาเดิม) 
ามูวที่พ4พบา้ตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่  
 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
พร้งมนาคทวงพ์สแศพ
ขตาดพØพ0ศ60พเมตรพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ240พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ960พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 499,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยส าตัาสคฆกภุมริตทรกพ 
ามูวที่พ4พบา้ตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ5พเมตรพ
ยานพ205พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,025พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 498,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

22 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตายสมานัคพพ 
พิมพกสุนรรณพามูวที่พ4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ210พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ840พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 401,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  21 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตาคชแรสพพ  ์าตา์พ
(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต์งตารีต
เสริมเาแ็าพขตาดาน้าคพ
4พเมตรพยานพ260พ
เมตรพาตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพ้ืตที่เท์งตารีตไมว
ต้งยานวาพ1,040พตาราค
เมตรพตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 496,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

24 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพพร้งมนาค
ทวงพ์สแศพบริเนณซงยบ้าต
ตายลบตพพระเบยีบพ(ซัารีด)พ
ามูวที่พ4พบา้ตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่  
 

าวงสร้าคถตต์งตารีต
เสริมเาแ็าพพร้งมนาคทวงพ
์สแศพขตาดพØพ0ศ60พ
เมตรพขตาดาน้าคพ4พ
เมตรพยานพ95พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพลแะ
ขตาดาน้าคพ5พเมตรพยานพ
125พเมตรพาตาพ0ศ15พ
เมตรพระยะทาครนมพ
220พเมตรพารืงพ้ืตทีเ่ท
์งตารีตไมวต้งยานวาพ
1,005พตาราคเมตรพ
ตามลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ 
ลาวคเสีย้ตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพพร้งมนาค
ทวงพ์สแศพบริเนณซงยบ้าตตาค
จุฑาทิพยกพ(เขา์งา)พามูวทีพ่5พ 
บ้าตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่  
 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
พร้งมนาคทวงพ์สแศพ
ขตาดพØพ1พเมตรพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ220พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ880พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 491,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 

26 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยไรวเงดริตพ(ตวงจาาเดิม)พ
ามูวที่พ5พบา้ตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  23 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตาคมาแพีพชตะเแิ.พ 
ามูวที่พ5พบา้ตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ65พเมตรพาตาพ
0ศ15พเมตรพารืง
พื้ตที่เท์งตารีตไมว
ต้งยานวาพ260พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 123,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

28 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพพร้งมนาค
ทวงพ์สแศพบริเนณซงยบ้าต
ตายจรัญพพ.รีภุมมาพามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่  
 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
พร้งมนาคทวงพ์สแศพ
ขตาดพØพ0ศ60พเมตรพ
ขตาดานา้คพ3พเมตรพ
ยานพ144พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ432พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 237,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  24 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตายฉายพพพุฒเงาพ
(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ5พเมตรพ
ยานพ205พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,025พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 498,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

30 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตาคประยค ก์พพ 
ทรัพยกมิตรพามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ5พเมตรพ
ยานพ45พเมตรพาตาพ
0ศ15พเมตรพพื้ตที่เท
์งตารีตไมวต้งยานวาพ
115พตาราคเมตรพ
ารืงรนมพื้ตที่เท
์งตารีตไมวต้งยานวาพ
340พตาราคเมตรพพพพ
ตามลบบรูปลแะ
รายแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียตพ 

- - - - 161,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  25 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตาคสุติษาพพดงาาฐิตพ
(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รบั์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ100พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ400พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 196,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

32 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตายสมัยมโีช์พพ 
สุขเงี่ยมพ(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  26 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตายไสนพพทงคต าพ 
ามูวที่พ6พบา้ตตรงามะตูมพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

34 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตาคมาแยัพพปแูาฝัค 
(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  27 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตาคทงคเามาะพพ 
เฉย.รีเพชรพ(ตวงจาาเดิม)พ 
ามูวที่พ6พบา้ตตรงามะตูมพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

36 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยสามั์์ีธรรมพามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  28 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยส าตัาสคฆกาน้ยตาเถร 
ามูวที่พ6พบา้ตตรงามะตูมพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

38 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยไรวมาแัยพัฒตาพ 
(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  29 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตายชันพพเรืงตทงค 
(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

40 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตายสุริยาพพฝาชัยภูมิพ
(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  30 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพจ าตนตพ2พ
ชวนคพบริเนณซงยบ้าตตายใจพพ
ประสาตเงพ(ตวงจาาเดิม)พ 
ามูวที่พ6พบา้ตตรงามะตูมพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต์งตารีต
เสริมเาแ็าจ าตนตพ2พ
ชวนคพชวนคทีพ่1พาน้าคพ4พ
เมตรพยานพ155พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพชวนค
ทีพ่2พาน้าคพ4พเมตรพ
ยานพ105พเมตรพาตาพ
0ศ15พเมตรพารืงพื้ตท่ี
เท์งตารีตไมวต้งย
านวาพ1,040พตาราค
เมตรพตามลบบรูป
ลแะรายาารแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

42 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพพร้งมนาค
ทวงพ์สแศพบริเนณซงยฝาย 
เา็บต้ าพ(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่  
 

าวงสร้าคถตต์งตารีต
เสริมเาแ็าพพร้งมนาค
ทวงพ์สแศพขตาดพØพ1พ
เมตรพขตาดาน้าคพ4พ
เมตรพยานพ235พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตท่ีเท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ940พ
ตาราคเมตรพตามลบบ
รูปลแะรายแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 496,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  31 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตปา้บ๋นยพามูวทีพ่6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ3ศ50พ
เมตรพยานพ85พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ297ศ50พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 141,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

44 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตสามาแัคพ 
(ตวงจาาเดิม)พามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ137พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ548พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 261,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  32 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

45 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตายสม.ัาดิ์พพ 
พุทธรัาษกพามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ205พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ615พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 295,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

46 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยมูแ์แิฟพ(ตวงจาาเดิม)พ 
ามูวที่พ7พบา้ตทวาดิตสงพงค 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คพ4พเมตรพ
ยานพ260พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ1,040พ
ตาราคเมตรพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 497,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  33 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

47 โ์รคาารนาคทวงระบายต้ า
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ถตตสายบา้ตาตงคจงาพ–พ
าตงคบันพามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รบั์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่พ 
 

นาคทวงระบายต้ า
์งตารีตเสรมิเาแ็าพ
ขตาดพØพ1พเมตรพ 
เท์งตารีตพขตาดาน้าคพ
3พเมตรพยานพ8พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพารงื
พื้ตที่เท์งตารีตไมว
ต้งยานวาพ7ศ50พตาราค
เมตรพตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 70,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 

48 โ์รคาารนาคทวงระบายต้ า
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยาแัคโรคเรียตาตงคปแนาพพพ
ามูวที่พ6พบา้ตตรงามะตูมพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่พ 

นาคทวงระบายต้ า
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดพØพ1พเมตรพ 
ตามลบบรูปลแะ
รายแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียตพ 

- - - - 28,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 

49 โ์รคาารนาคทวงระบายต้ า
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
พื้ตที่บ้าตทวาดิตสงพงคพ 
ามูวที่พ7พบา้ตทวาดิตสงพงคพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่พ 

นาคทวงระบายต้ า
์งตารีตเสริมเาแ็าพ 
ตามลบบรูปลแะ
รายแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียตพ 

- - - - 500,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

50 โ์รคาารติดต้ัคป้ายชื่งถตตพ
ตรงาพซงยพประจ าามูวบ้าตพ
บริเนณถตตภายใตามูวบ้าตพ
ามูวที่พ4พบา้ตาตงคสงคตงตพพ
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ใตาารสัญจรพลแะ
์นามเป็ตระเบียบ
เรียบร้งยขงคชุมชต 

ติดต้ัคป้ายชื่งถตตพตรงาพ
ซงยพประจ าามูวบา้ตพ
บริเนณถตตภายใต
ามูวบา้ตพตามลบบรูป
ลแะรายาารแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 300,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาใตาารสัญจร 

างคชวาค 

51 โ์รคาารติดต้ัคป้ายชื่งถตตพ
ตรงาพซงยพประจ าามูวบ้าตพ
บริเนณถตตภายใตามูวบ้าตพ
ามูวที่พ5พบา้ตาตงคจงาพพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ใตาารสัญจรพลแะ
์นามเป็ตระเบียบ
เรียบร้งยขงคชุมชต 

ติดต้ัคป้ายชื่งถตตพตรงาพ
ซงยพประจ าามูวบา้ตพ
บริเนณถตตภายใต
ามูวบา้ตพตามลบบรูป
ลแะรายาารแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 300,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาใตาารสัญจร 

างคชวาค 

52 โ์รคาารติดต้ัคป้ายชื่งถตตพ
ตรงาพซงยพประจ าามูวบ้าตพ
บริเนณถตตภายใตามูวบ้าตพ
ามูวที่พ6พบา้ตตรงามะตูมพพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ใตาารสัญจรพลแะ
์นามเป็ตระเบียบ
เรียบร้งยขงคชุมชต 

ติดต้ัคป้ายชื่งถตตพตรงาพ
ซงยพประจ าามูวบา้ตพ
บริเนณถตตภายใต
ามูวบา้ตพตามลบบรูป
ลแะรายาารแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 300,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาใตาารสัญจร 

างคชวาค 

53 โ์รคาารติดต้ัคป้ายชื่งถตตพ
ตรงาพซงยพประจ าามูวบ้าตพ
บริเนณถตตภายใตามูวบ้าตพ
ามูวที่พ7พบา้ตทวาดิตสงพงคพพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ใตาารสัญจรพลแะ
์นามเป็ตระเบียบ
เรียบร้งยขงคชุมชต 

ติดต้ัคป้ายชื่งถตตพตรงาพ
ซงยพประจ าามูวบา้ตพ
บริเนณถตตภายใต
ามูวบา้ตพตามลบบรูป
ลแะรายาารแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 300,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาใตาารสัญจร 

างคชวาค 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่2  าารปรับปรุคลแะซวงมลซมสาธารณูปโภ์โ์รคสร้าคพื้ตฐาตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

54 โ์รคาารขยายเขตระบบ
ประปาามูวบา้ตพบริเนณ 
เขาใาญวพัฒตาพามูวที่พ4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

ขยายเขตระบบ
ประปาามูวบา้ตพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 200,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ า 
ใตาารงุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 

55 โ์รคาารปรับปรุคระบบ
ประปาามูวบา้ตพบริเนณ 
างถัคบ้าตตายนัแแพพพ 
ลป้ตเขียนพามูวที่พ4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชตมี
ต้ าใตาารงุปโภ์
บริโภ์เพียคพง 
 

ปรับปรุคระบบ
ประปาามูวบา้ตพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 100,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงค์รันพเรืงตที่งา.ัยพ 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ า 
ใตาารงุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 

56 โ์รคาาราวงสร้าคขยายถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพบริเนณ
ซงยบ้าตตาคสม์ิดพพาริ่มจิตร 
ามูวที่พ5พบา้ตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคขยายถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ขตาดานา้คข้าคแะพ1พ
เมตรพยานขา้คแะพ20พ
เมตรพาตาพ0ศ15พ
เมตรพารืงพื้ตที่เท
์งตารีตไมวต้งยานวาพ
650พตาราคเมตรพ
ตามลบบรูปลแะ
รายแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียตพ 

- - - - 26,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่2  าารปรับปรุคลแะซวงมลซมสาธารณูปโภ์โ์รคสร้าคพื้ตฐาตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

57 โ์รคาารซวงมสรา้คถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพลแะทวง
เาแี่ยมพชติดาแายชวงคพ
บริเนณสายบ้าตตรงามะตูมพ–พ
าตงคปแนาพามูวที่พ6พ 
บ้าตตรงามะตูมพตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

ซวงมสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
ลแะทวงเาแี่ยมพชติด
าแายชวงคพขตาด
าน้าคข้าคแะพ6พเมตรพ
ยานข้าคแะพ12พเมตรพ
าตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ144พ
ตาราคเมตรพทวง
เาแี่ยมขตาดาน้าคพ
1ศ50พเมตรพสูคพ
1ศ50พเมตรพยานพ7พ
เมตรพจ าตนตพ4พ
ชวงคทาคพตามลบบรูป
ลแะรายแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียตพ 

- - - - 435,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  37 

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่2  าารปรับปรุคลแะซวงมลซมสาธารณูปโภ์โ์รคสร้าคพื้ตฐาตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

58 โ์รคาารปรับปรุค.าแา
เงตาประสค ก์บ้าต 
ทวาดิตสงพงคพบริเนณ.าแา
เงตาประสค ก์บ้าตทวาดิสงพงคพ
ามูวที่พ7พบา้ตทวาดิตสงพงคพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้มีสถาตที ่
ที่เามาะสมพส าารับ
ใช้จัดาิจารรมตวาคๆพ
ภายใตามูวบ้าต 

ปรับปรุค.าแา
เงตาประสค ก์บ้าต
ทวาดิสงพงคพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียตพ 

- - - - 200,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีสถาตที่จัด
าิจารรมที่เามาะสม 

างคชวาค 

59 โ์รคาารปรับปรุคา้งคต้ า 
.าแาเงตาประสค ก์บ้าต 
ทวาดิตสงพงคพบริเนณาง้คต้ า
.าแาเงตาประสค ก์บ้าตทวา
ดิตสงพงคพามูวที่พ7พ 
บ้าตทวาดิตสงพงคพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา 
ใตาารจัดาิจารรม
ตวาคๆพภายใต
ามูวบ้าต 

ปรับปรุคา้งคต้ า 
.าแาเงตาประสค ก์
บ้าตทวาดิตสงพงคพ
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียตพ 

- - - - 100,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีสถาตที่จัด
าิจารรมที่เามาะสม 

างคชวาค 

60 โ์รคาารปรับปรุคงา์าร.ุตยก
สูบต้ าต้ าประปา 
บ้าตทวาดิตสงพงคพบริเนณ
งา์าร.ุตยกสูบต้ าต้ าประปา
บ้าตทวาดิสงพงคพามูวที่พ7พ 
บ้าตทวาดิตสงพงคพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้มีสถาตที ่
สูบต้ าประปา 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาต 

ปรับปรุคงา์าร 
.ูตยกสูบต้ าประปา 
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงยีดขงคพ
งบตศลาวคเส้ียตพ 

- - - - 300,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตก 
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตมีต้ าใตาาร
งุปโภ์บริโภ์
เพียคพง 

างคชวาค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02/1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2565 

ส าหรับ  โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  ๓๙ 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  ลตนทาคาารพัฒตาที ่2  ลตนทาคาารปรับปรุคพพัฒตาพสภาพลนดแ้งมพสนตสาธารณะพสตามาีฬาพพพพ 
พพพพพแผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โ์รคาาราวงสร้าคสตาม 
ฟุตซงแพพร้งมรั้นรงบสตาม
ลแะคาตติดต้ัคไฟฟ้าสวงคสนวาคพ
บริเนณพื้ตที่ใตเขตงค ก์าาร
บริาารสวนตต าบแลาวคเส้ียตพ
ามูวที่พ5 บ้าตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเส้ียต 

เพื่งใา้ประชาชต 
มีสถาตที่ที่
เามาะสมส าารับใช ้
งงาา าแัคาาย 

าวงสร้าคสตาม 
ฟุตซงแพพร้งมรั้น
รงบสตามพขตาด
าน้าคพ25พเมตรพยานพ
45พเมตรพลแะคาต
ติดต้ัคไฟฟ้าสวงคสนวาคพ
ตามลบบรูปลแะ
รายแะเงียดขงค
งบตศลาวคเส้ียต 

- - - - 4,670,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ80พ 
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตสถาตที่ที่
เามาะสมส าารับใช้
งงาา าแัคาาย 

างคชวาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  ๔๐ 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพจ าตนตพ2พ
ชวนคพพร้งมติดตั้คไฟฟ้าสวงค
สนวาคพบริเนณซงยเขาใาญว
พัฒตาพามูวทีพ่4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพพร้งมใา้มี
ลสคสนวาคเพียคพง 

าวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพ
จ าตนตพ2พชวนคพ
พร้งมติดตั้คไฟฟ้า
สวงคสนวาคพชวนคที่พ1พ
าน้าคพ6พเมตรพยานพ
2,250พเมตรพาตาพ
0ศ15พเมตรพชวนคที่พ2พ
าน้าคพ6พเมตรพยานพ
2,335พเมตรพาตาพ
0ศ15พเมตรพระยะพ
ทาครนมพ4,585พ
เมตรพารืงพื้ตที่เท
์งตารีตไมวต้งยานวาพ
27,510พตาราค
เมตรพบัญชีตนัตารรม
ไทยพ(ราัสพ: 070 
20022) ตามลบบ
รูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเส้ียต 

- - - - 23,850,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพประชาชตมีไฟฟา้
ใช้งยวาคทั่นถึคลแะ
เพียคพง 

างคชวาค 
 
 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  ๔๑ 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพราัสทาค
าแนคท้งคถิ่ตพาจศถศ49-015พ
พร้งมนาคทวงพ์สแศพบริเนณ
สายาตงคไผวแ้งมพามูวทีพ่4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่  
 

าวงสร้าคถตต์งตารีต
เสริมเาแ็าพพร้งมนาค
ทวงพ์สแศพขตาดพØพ
0ศ60พเมตรพขตาด
าน้าคพ5พเมตรพยานพ
1,280พเมตรพาตาพ
0ศ15พเมตรพารืงพืต้ที่
เท์งตารีตไมวต้งยานวาพ
6,400พตาราคเมตรพ
ตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 3,424,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 

3 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพราัสทาค
าแนคท้งคถิ่ตพาจศถศ49-009พ
บริเนณซงยบ้าตชมรมาิตพ 
ามูวที่พ4พบา้ตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่  
 

าวงสร้าคถตต์งตารีต
เสริมเาแ็าพขตาดาน้าคพ
5พเมตรพยานพ670พ
เมตรพาตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ3,350พ
ตาราคเมตรพพร้งมนาค
ทวงพ์สแศพขตาดพØพ1พ
เมตรพตามลบบรูปลแะ
รายาารแะเงียดขงคพ
งบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 1,776,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

1ศพประชาชตได้รับ
์นามสะดนาลแะ
์นามปแงดภยัใตาาร
ใช้เส้ตทาคสัญจร 
2ศพสามารถลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่ 

างคชวาค 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  ๔๒ 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่1  าารจัดาาบริาารพื้ตฐาตที่จ าเป็ตลาวาารด าเติตชีนิตพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โ์รคาาราวงสร้าคถตตผิน
จราจรลงสฟัแตก์งตารีตพ
บริเนณสายไรวปาแกมพามูวทีพ่4พ 
บ้าตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

าวงสร้าคถตตผินจราจร
ลงสฟัแตก์งตารตีพ
ขตาดาน้าคพ6พเมตรพ
ยานพ2,150พเมตรพ
ปริมาณแาดยาค
ลงสฟัแตกฯพมีพื้ตที่ไมว
ต้งยานวาพ12,900พ
ตาราคเมตรพตามลบบ
รูปลแะรายแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 5,503,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

5 โ์รคาาราวงสร้าคถตต
์งตารีตเสริมเาแ็าพราัสทาค
าแนคท้งคถิ่ตพาจศถศ49-010พ
บริเนณซงยริม์แงคสวคต้ าพ 
ามูวที่พ7พบา้ตทวาดิตสงพงคพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจรพลแะลา้ไข
ปัญาาต้ าทวนมขัคใต
พื้ตที่  
 

าวงสร้าคถตต์งตารีต
เสริมเาแ็าพขตาดาน้าคพ
5พเมตรพยานพ845พ
เมตรพาตาพ0ศ15พเมตรพ
ารืงพื้ตที่เท์งตารีต
ไมวต้งยานวาพ4,225พ
ตาราคเมตรพตามลบบ
รูปลแะรายแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 2,167,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

6 โ์รคาาราวงสร้าคโดมาแัค์าพ
สตามฟุตซงแพบริเนณสตาม
ฟุตซงแพามูวที่พ7พ 
บ้าตทวาดิตสงพงคพ 
ตศลาวคสี้ยตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ใตาารงงาา าแัค
าายลแะจัดาจิารรม 

าวงสร้าคโดมาแัค์าพ
สตามฟุตซงแพตาม
ลบบรูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ 
ลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 4,000,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาใตาารงงา
า าแัคาายลแะจัด
าิจารรม 

างคชวาค 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  ๔๓ 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่2  าารปรับปรุคลแะซวงมลซมสาธารณูปโภ์โ์รคสร้าคพื้ตฐาตพพพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โ์รคาารเสริมผินถตตผิน
จราจรลงสฟัแตก์งตารีตพราัส
ทาคาแนคท้งคถิ่ตพาจศถศ49-
002พพบริเนณสายบ้าตาตงค
สงคตงตพ–พบ้าตตรงามะตูมพพ
ามูวที่พ4พบา้ตาตงคสงคตงตพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

เสริมผินถตตผินจราจร
ลงสฟัแตก์ งตารีตพ
ขตาดาน้าคพ8พเมตรพ
ยานพ3,300พเมตรพ
ปริมาณแาดยาค
ลงสฟัแตกฯพมีพื้ตท่ีไมว
ต้งยานวาพ26,400พ
ตาราคเมตรพตามลบบ
รูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 8,715,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

8 โ์รคาารเสริมผินจราจร
ลงสฟัแตก์งตารีตพราัสทาค
าแนคท้งคถิ่ตพาจศถศ49-011พพ
บริเนณสายบ้าตาตงคจงาพ–พ
บ้าตป่ายุบพพามูวที่พ5พ 
บ้าตาตงคจงาพตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

เสริมผินถตตผินจราจร
ลงสฟัแตก์ งตารีตพ
ขตาดาน้าคพ6พเมตรพ
ยานพ1,860พเมตรพ
ปริมาณแาดยาค
ลงสฟัแตกฯพมีพื้ตท่ีไมว
ต้งยานวาพ11,160พ
ตาราคเมตรพตามลบบ
รูปลแะรายแะเงียด
ขงคพงบตศลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 3,765,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10/2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสีย้น         หน้า  ๔๔ 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผศ02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10/2565 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน  ลตนทาคาารพัฒตาที ่2  าารปรับปรุคลแะซวงมลซมสาธารณูปโภ์โ์รคสร้าคพื้ตฐาตพพพพ 
พพพพพแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โ์รคาารซวงมสร้าคถตตผิน
จราจรลงสฟัแตก์งตารีตพราัส
ทาคาแนคท้งคถิ่ตพาจศถศ49-
018พพบริเนณสายบ้าต 
าตงคจงาพ–พาตงคบันพ 
ามูวที่พ5พบา้ตาตงคจงาพ 
ตศลาวคเส้ียตพพ 

เพื่งใา้ประชาชต
ได้รับ์นามสะดนา
ลแะ์นามปแงดภัย
ใตาารใช้เส้ตทาค
สัญจร 

เสริมผินถตตผินจราจร
ลงสฟัแตก์ งตารีตพ
ขตาดาน้าคพ8พเมตรพ
ยานพ2,300พเมตรพ
ปริมาณแาดยาค
ลงสฟัแตกฯพมีพื้ตท่ีไมว
ต้งยานวาพ18,400พ
ตาราคเมตรพตามลบบ
รูปลแะรายาาร
แะเงียดขงคพงบตศ
ลาวคเสี้ยตพ 

- - - - 8,125,000 ร้งยแะ์นามพึคพงใจ
ขงคผู้ได้รับประโยชตกพ
ไมวต้งยานวาพร้งยแะพ70พ
จาาาารสุวมส ารนจ 

ประชาชตได้รับ์นาม
สะดนาลแะ์นาม
ปแงดภัยใตาารใช้
เส้ตทาคสัญจร 

างคชวาค 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 

ส ำเนำคูฉ่บบั 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

เรื่อง   ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2565   
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

 

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

ด้นยงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพได้ด าเติตาารจัดท าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕๖๑พ–พ๒๕๖5)พ
เพ่ิมเติมพ์รั้คที่พ10/2565พตามระเบียบาระทรนคมาาดไทยนวาด้นยาารจัดท าลผตพัฒตาขงคงค์การปา์รงคสวนตท้งคถิ่ตพ
พศ.ศพ๒๕๔๘พลา้ไขเพ่ิมเติมถึคพ(ฉบับที่พ๓)พพศ.ศพ๒๕๖๑พข้งพ9(ข้งพ22) พโดยสภางค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพพพพพพ
มีมตใิา้์นามเา็ตชงบใตาารประชุมสภางค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพสมัยนิสามัญพ์รั้คที่พ1พประจ าปีพพศ.ศพ๒๕65พพ
(์รั้คที่พ1)พเมื่งนัตที่พ7พมีตา์มพ2565พพพ 

 

ดัคตั้ตพพเพ่ืงใา้าารบริาารคาตขงคงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพเป็ตไปงยวาคมีประสิทธิภาพลแะ
สามารถต าลผตพัฒตาท้งคถิ่ตไปใช้ได้งยวาคถูาต้งคพรนมทั้คใา้าตวนยคาตที่เาี่ยนข้งคลแะประชาชตทั่นไปได้รับทราบพพ
งค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพจึคประาา.ใช้ลผตพัฒตาท้งคถิ่ตพ(พศ.ศพ๒๕๖๑พ-พ๒๕๖๕)พเพ่ิมเติมพ์รั้คที่พ
10/2565พ(รายแะเงียดตามเงาสารลตบท้ายประาา.ตี้)พพโดยใา้มีผแตับตั้คลตวพพณพพนัตที่ประาา.เป็ตต้ตไปพพทั้คตี้พ
สามารถขงดูารืงสงบถามเพ่ิมเติมได้ที่.ูตยกข้งมูแขวานสารขงคงค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพพณพพส าตัาคาต
งค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยตพพเแขท่ีพ225พพามูวที่พ5พพต าบแลาวคเสี้ยตพพง าเภงเมืงคาาญจตบุรีพพจัคานัดาาญจตบุรีพพ
โทร.ัพทกพ๐3๔พ–พ510797พพพ 
 พพพพ 
 
 

จึคประาา.ใา้ทราบโดยทั่นาัต 
 

                  ประาา.พพพณพพพนัตที่พพ7พพมีตา์มพพพศ.ศพ๒๕๖5 

 
 
 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ(ตายจัาาฤชพพมาาาิจนราุแ) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพตายางค์กาารบริาารสวนตต าบแลาวคเสี้ยต 

 
 
 

 

 

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


