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ค าน า 
   

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2552 หมวด 1 มาตรา 22 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ซึ่งได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้
มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
   ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕61-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562 ขึ้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  สําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนต่อไป 
  
   
 
                                                                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/๒๕๖2 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย   

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้   

 

 
เหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9  และมีความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564)  เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นกิจการอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วน  ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เปลี ่ยนแปลง ครั้งที่  7/2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

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)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                  ผ.07 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7/2562  

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 ่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน   
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   - - 1 94,000 - - - - 1 94,000 

รวม - - 1 94,000 - - - - 1 94,000 
ยุทธศาสตร์ที ่3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
- แผนงานสาธารณสุข   - - 1 68,460 - - - - 1 68,460 

รวม - - 1 68,460 - - - - 1 68,460 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป   - - 1 143,550 - - - - 1 143,550 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป   - - 2 252,000 - - - - 2 252,000 

รวม - - 3 395,550 - - - - 3 395,550 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดหาบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   - - 2 734,000 - - - - 2 734,000 

รวม - - 2 734,000 - - - - 2 734,000 
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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) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสรมิภมูิปัญญาท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   - - 1 150,000 - - - - 1 150,000 

รวม - - 1 150,000 - - - - 1 150,000 
รวมท้ังสิ้น - - 8 1,442,010 - - - - 8 1,442,010 
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บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7/2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่2 ส่งเสรมิความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาคน ชุมชนและสังคม ดา้นการศึกษา สาธารณสุข   

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 70 
3. เพื่อให้การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหา
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 
5. เพื่อเพิ่มความสามารถผู้รับบริการสูงอายุในการ
พึง่พาตนเองจากการสร้างสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม           
6. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการสูงอายุเข้ามามีส่วนร่วม
ในการรับบริการสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
7. เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้สูงอายุ และสร้างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของผู้สูงวัย 
8. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่าง
กันในชุมชนอย่างกว้างขวาง 
9. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
10. เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
กลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง 

ผู้สูงอายุในเขต   
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 80 คน 

- 94,000 - - ผู้สูงอายผุ่าน
เกณฑ์ ผูสู้งอาย ุ
ที่พึงประสงค์  
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายสุามารถ
ดูแลสุขภาพและ
แก้ปัญหาสุขภาพได้
ด้วยตนเอง 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7/2562  

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

 แผนงานสาธารณสุข   
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี ประจําปี 2562 

๑. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเน่ืองจากโรคพิษสุนัขบ้า
ของราษฎรในพื้นท่ี 
2. เพื่อควบคุมประชากรสุนัข แมว ท้ังประเภทจรจัดและมี
เจ้าของให้เป็นสัตว์เลี้ยงท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสม 
๓. เพื่อให้ราษฎรปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
4. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ 
5. เพื่อเร่งรัดสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยนให้เป็นพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
6. เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักใน
การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีความ
รับผิดชอบเลี้ยงสัตว์ตามกฎหมาย รักสัตว์ให้ถูกวิธี และ
ครอบครองสัตว์เลี้ยงในจํานวนท่ีพอจะเลี้ยงดูได้ 
7. เพื่อสํารวจและข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว ทําหมันสุนัข
และแมวไม่มีเจ้าของ 
8. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 6 
ประการ คือ 1. หลักคุณธรรม , 2. หลักนิติธรรม , 3. หลัก
ความโปร่งใส , 4. หลักความมีส่วนร่วม , 5. หลักความ
รับผิดชอบ , 6. หลักความคุ้มค่า 

สุนัขและแมว ในเขตพื้นท่ี
ในความรับผดิชอบของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
จํานวน  4  หมู่บ้าน   

- 68,460 - - อัตราการเสี่ยง 
ต่อการเสียชีวิต
เนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของราษฎร
ในพื้นที่ลดลง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7/2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1   เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาํบล และพนักงานจ้าง  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแก่งเสี้ยน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62        

๑ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.แก่งเสีย้นให้
มีกระบวนทัศน ์วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพฒันาระบบ
ราชการโดยยึดหลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
๒ เพื่อเพิม่ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความ 
คิดของบุคลากรในการบริหารจดัการองคก์าร
บริหารส่วนตําบลให้เหมาะสมทนัเหตกุารณใ์น
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชมุชน 
3 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ 
ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
๔ สร้างเครือข่ายประสานความสัมพนัธก์ับ
องค์กรอืน่ เป็นการเชือ่มสัมพนัธไมตรี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและ
วิธีการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารฯ, สมาชิก อบต., 
ข้าราชการ, พนักงานจ้าง  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   
จํานวน  33  คน 

- 143,550 - - บุคลากรของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 
สามารถนําองค์
ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

บุคลากรของ อบต.
แก่งเสี้ยน มี
กระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติ 
งานท่ีมุ่งเพิ่ม
สมรรถนะและ
พัฒนาระบบราชการ 
โดยยดึหลักบริหาร
กิจการบ้าน มืองที่ดี 
เพื่อประโยชนส์ุข
ของประชาชน 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7/2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1   เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาํบล และพนักงานจ้าง  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 งานจ้างเหมาบริการ บุคคล
ธรรมดา ทําความสะอาด
บริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสีย้น 

เพื่อให้อาคารสํานักงาน อาคารส่วน 
ต่อเติม และบรเิวณโดยรอบอาคาร
สํานักงานมีความสะอาด เรียบร้อย  
ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ราชการ ของ อบต.แก่งเสี้ยน และผู้มา
ติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอก 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 144,000 - - อาคารสํานักงาน 
อาคารส่วนต่อเติม 
และบรเิวณ
โดยรอบอาคาร
สํานักงานมีความ
สะอาด เรียบร้อย 
ถูกสุขลักษณะ 
ร้อยละ 100  

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการ 
ที่ด ีมีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
 

5 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานท่ัวไป 

เพื่อให้การดําเนินงานบริหารจัดการ
ทั่วไปของ อบต.แก่งเสี้ยน  
มีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  
จํานวน 1 คน 

- 108,000 - - อบต. มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

อบต.แก่งเสี้ยน มี
การบริหารจัดการที่
ดี มีประสิทธิภพ 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7/2562  

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

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบา้นนายบอย โพธ์ิทอง 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับให้ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก ป้องกันการเกิดอุบัตเิหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร  ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จํานวน 1 แห่ง 

- 367,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และลดอุบัติเหตุ 
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านนางนกแก้ว  
ปราดเปรียว หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน   

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับให้ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก ป้องกันการเกดิอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร  ตาม
แบบรูปและรายละเอยีดของ 
อบต.แก่งเส้ียน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จํานวน 1 แห่ง 

- 367,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และลดอุบัติเหตุ 
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7/2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ีที ่1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งสง่เสริมภูมิปญัญา 
    ท้องถิ่น  

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการสงกรานต์
สมานฉันท์สาํราญสุข  
ประจําปี 2562 

1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตําบลแก่งเสี้ยนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ 
2 เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความสํานึกในการแสดงออกซ่ึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ 
3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานให้เกิด
กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตําบลแก่งเสี้ยน  
ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง 
4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ทํากิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และประชาชน
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม สร้างความปรองดองมากยิ่งขึ้น 
5  เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง 
6  เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยและเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีของชาติ 
7  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทสูงวัยอย่างมีพลัง 
8 เพื่อรณรงค์ให้สังคม ตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีคุณภาพ 
9 เพื่อเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในตําบลแก่งเสี้ยน ได้ตระหนักเห็น
ความสําคัญและให้การดูแลผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัว 
10 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อ
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงที่    สามารถทําคุณความดีและทําประโยชน์ให้แก่
สังคมอย่างมีคุณค่าและเป็นการแสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
11 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 
12 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมการแสดงตลอดจนการละเล่นของไทย 
13 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประการ คือ 1. 
หลักคุณธรรม ,2. หลักนิติธรรม,3. หลักความโปร่งใส, 4. หลักความมีส่วน
ร่วม ,5. หลักความรับผิดชอบ ,6. หลักความคุ้มค่า 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  
จํานวน 300 คน 

- 150,000 - - ประชาชนได้ทํา
กิจกรรมสงกรานต์
ร่วมกัน และ
ประชาชนทุกภาค
ส่วนไดม้ีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ส่วนรวม        
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
สร้างความ
ปรองดองให้มาก
ยิ่งข้ึนกว่าเดิม 
ร้อยละ 80 

ประชาชนทุกคนมี
การเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคี 
และความสนุกสนาน
ให้เกิดกับพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลแก่งเสี้ยน ทํา
ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

สํานักปลดั 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 

ส ำเนำคูฉ่บบั 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เรื่อง   การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
 

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

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/1  โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน มีมติเห็นชอบ  ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 (ครั้งที่ 1/๒๕62)  เมื่อวันที่  
14  มีนาคม  2562       

 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
สามารถนําแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2562  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้ สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  ณ  สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ตําบลแก่งเสี้ยน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์ 
๐3๔ – 510797    

 

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   14   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

 (นายสมชาย  ฟักทอง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน  

 
 
 
 

                                                                                                                                                             
                                                                                                          
                                                                                            

 

 

…………………………………ปลัด อบต. 
......................................หวัหน้าส่วน
......................................พิมพ์/ทาน 


