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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๔   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาสามปี  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 
  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
    ประกาศ   ณ   วันที่   ๒2   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕8 
 
 
              (นายสมชาย  ฟักทอง) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ตามมาตรา ๖๗ และ 
๖๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ และ ๑๗ ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของตน 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน  ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการ
ของประชาคมและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมแก้ไข  ร่วมด าเนินการ  
ซึ่งเป็น สิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาต าบลแก่งเสี้ยนในอนาคต  มีกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านอย่าง
ชัดเจน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง  แก้ไขได้ตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ตลอดจนสามารถตรวจสอบติดตามและประเมินผลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกด้านและอย่างยั่งยืน สืบไป  
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 ส่วนที ่๑ 
 

บทน า 
 

๑.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/
กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  แผนการพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร 

งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
 

๓.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว  ก็จะต้องถึงข้ันตอน 
ในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าไปด าเนินการ  ๗  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผน 

๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เข้าพบผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์  ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี พ.ศ.
๒๕๕9   ถึง พ.ศ.๒๕61  ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 

๑.๒  หน่วยงานรับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

  ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๒.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๒.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนา 
สามปี  ในครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ที่สมควรน ามาใช้
เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 

๒.๓  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมี 
โครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง  ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

๒.๔  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีจ านวนมาก  ดังนั้นในขั้นตอนนี้ 
จะต้องมีการด าเนินการ  ดังนี้ 
             -  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทาง  
การพัฒนาโดยให้มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกัน 

 -  ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถ 
ในการด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบจัดท า
แผนพัฒนาสามปี 
             -  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปี
ในช่วงถัดไปด้วย 
                -  เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย 
ในขั้นตอนของการพิจารณาก าหนดกิจกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

๑. งบประมาณรายรับ  รายจ่าย 
๒. ทรัพยากรบริหารอ่ืน ๆ 
๓. ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมด าเนินการ 

เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อย 
สามประเภทคือ 

๑. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
๒. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
๓. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการส ารวจ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  แล้วน ามาวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ต้องการข้อมูลประเภทใด  ต้องการข้อมูลห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  
เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ได้อย่างถูกต้อง  ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT ได้ 

3.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 
-  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
-  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
-  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

  ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
๔.๑ หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ที่ประชุมร่วมกัน 

พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
    ๔.๒  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา   
ที่จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก  และจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
            -  พิจารณากิจกรรมที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา 
            -  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม 
            -  พิจารณาความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการ 
ด าเนินงานและผลของผลการด าเนินการ  เพ่ือบรรลุกิจกรรมในปีต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
            -  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 

๑. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
๒. ขีดความสามารถทางทรัพยากรบริหาร 
๓. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาคัดเลือก 

โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ตามเป้าหมาย  ผลผลิต  
ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้ต่อไป 
 
 
 



- ๔ - 
 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
    ๖.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครงการประกอบด้วย  4  ส่วน 
           -  ส่วนที่ ๑   บทน า 
           -  ส่วนที่ ๒   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
           -  ส่วนที่ ๓   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
           -  ส่วนที่ ๔   แนวทางการติดตามประเมินผล 

๖.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคมประชาคมท้องถิ่น  และ 
ก าหนดประเด็นหลักการการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกจิ  และจุดมุ่งหมาย  เพ่ือการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคม ชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐาน  
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าและปรับปรุง
แผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

๖.๓  คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลมาจัดท า 
ร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
๗.๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี 
๗.๒  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ประกาศใช้

แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  ตามแนวทางที่ก าหนดให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงานนั้นๆ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น ามาตัดสินใจตามแนวทางการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ลดต้นทุนการผลิต  
ก่อให้เกิดการประหยัดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม  อีกท้ังยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  การสร้างค่านิยม  ทัศนคติ  และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหาร
ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7) 

 
2.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ได้วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)  
ตามล าดับดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

๑. การพัฒนา ชุมชน สังคม การศึกษา  
และสาธารณสุข 
๒. การรักษาความสงบเรียบร้อยของ 
ชุมชน 

จุดแข็ง (Streng = S) 
๑. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น 
๒. ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น   
มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีระเบียบ  กฎหมาย  ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
จุดอ่อน (Weak = W) 
๑. งบประมาณมีจ ากัด 
๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
๔. ขาดการประสานงานที่ดี 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ  
ก าหนดนโยบายบริหารจัดการตามความต้องการของท้องถิ่น 
๒. เปิดโอกาสให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. การบริการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง  สร้างความเข้มแข็งให้ 
ชุมชน 
๔. หน่วยงานอื่นของรัฐ  พร้อมในการให้การสนับสนุนหากท้องถิ่น 
มีการติดต่อประสานงานที่ดี  และตรงนโยบายของหน่วยงาน 
อุปสรรค (Threat = T) 
๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
๒. เกิดความขัดแย้งของประชาชน  และกลุ่มผลประโยชน์ในการ
ด าเนินการ 
๓. ราษฎรขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรค 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
๑. การปลูกจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณคาและมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะ 
น้ าเสีย มลพิษ  มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการ 
พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย  และระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการ 
พัฒนาด้านการเกษตร 
๔. การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้เหมาะสม 

จุดแข็ง (Streng = S) 
๑. ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒. มีการบริหารจัดการ  ก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
๓. หน่วยงานมีความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสาร 
จุดอ่อน (Weak = W) 
๑. งบประมาณมีจ ากัด 
๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
๔. ขาดการประสานงานที่ดี 
๕. การมีส่วนร่วมของราษฎรมีน้อย 
๖. ราษฎรขาดจิตส านึกไม่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้พัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อุปสรรค (Threat = T) 
๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
๒. ขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน  ราษฎรในการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
๑. การให้บริการสาธารณะแก่ 
ประชาชน 
๒. การพัฒนาสวนสาธารณะ สนาม 
กีฬาให้เพียงพอ 
๓. การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมี 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน 

จุดแข็ง (Streng = S) 
๑. คุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นดีข้ึน 
๒. ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 
มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๓. ราษฎรมีสภาพความเป็นอยู่แบบเอื้ออาทรกัน 
๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
๕. มีการประชาสัมพันธ์เป็นระบบและต่อเนื่อง 
จุดอ่อน (Weak = W) 
๑. งบประมาณมีจ ากัด 
๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
๔. ขั้นตอนการท างานมีหลายระดับ 
๕. การมีส่วนร่วมของราษฎรมีน้อย 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑. รัฐบาลสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา 
๒. ในสังคมท้องถิ่นไม่มีปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพล  ท าให้การบริหารงาน 
ได้อย่างเต็มท่ี 
๓. การบริการขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
อุปสรรค (Threat = T) 
๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
๒. ความไม่แน่นอนในการแบ่งภารกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีหลายขั้นตอน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
๑. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
๓. การเสริสร้างความรู้และจิตส านึก 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและ     
ชุมชนในต าบล 
๔. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
และการบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง (Streng = S) 
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 
มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีระเบียบ  กฎหมาย  ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
จุดอ่อน (Weak = W) 
๑. งบประมาณมีจ ากัด 
๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
๔. การบริหารด้านพัฒนารายได้  ยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการ 
ตัดสินใจก าหนดนโยบายบริหารจัดการตามความต้องการของท้องถิ่น 
๒. รัฐบาลให้การสนับสนุนงงประมาณ และเงินอุดหนุนท าให้ท้องถิ่น 
มีศักยภาพในการพัฒนา 
อุปสรรค (Threat = T) 
๑.  ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
๒.  เกิดความขัดแย้งของประชาชน  และกลุ่มผลประโยชน์ในการ
ด าเนินการ 
๓.  ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีหลายขั้นตอน 
๔.  ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไม่มีอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่  ท าให้จัดเก็บรายได้น้อย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
๑. การจัดการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
แก่การด าเนินชีวิต 
๒. การปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ 
สาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Streng = S) 
๑.  ด้านการบริหารจัดการดูแลรักษามีความพร้อม 
๒.  ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 
มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๓.  มีระเบียบ  กฎหมาย  ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๔.  สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
จุดอ่อน (Weak = W) 
๑.  งบประมาณมีจ ากัด 
๒.  บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๓.  ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
๔.  ขาดการประสานงานที่ดี 
๕.  ขั้นตอนการท างานมีหลายระดับ 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการ 
ตัดสินใจ 
ก าหนดนโยบายบริหารจัดการตามความต้องการของท้องถิ่น 
๒. สามารถใช้แรงงานในพ้ืนที่ได้  เป็นการสร้างงาน  เพ่ิมรายได้ให้แก่ 
ประชาชนในท้องถิ่น 
๓. การบริการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง  สร้างความเข้มแข็งให้ 
ชุมชน 
อุปสรรค (Threat = T) 
๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
๒. เกิดความขัดแย้งของประชาชน  และกลุ่มผลประโยชน์ในการ
ด าเนินการ 
๓. ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีหลายขั้นตอน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
๑. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษาของชุมชน 
๒. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

จุดแข็ง (Streng = S) 
๑. ราษฎรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
๒. สภาพความเป็นอยู่ในท้องถิ่นแบบเอ้ืออาทรกัน 
๓. คุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นดีข้ึน 
๔. สามารถบริหารงานงบประมาณด้วยตนเอง 
๕. มีการวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
จุดอ่อน (Weak = W) 
๑. งบประมาณมีจ ากัด 
๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๓. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
๔. ขาดการประสานงานที่ดี 
๕. ขั้นตอนการท างานมีหลายระดับ 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการ 
ตัดสินใจก าหนดนโยบายบริหารจัดการตามความต้องการของท้องถิ่น 
๒. สามารถใช้แรงงานในพ้ืนที่ได้  เป็นการสร้างงาน  เพ่ิมรายได้   
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
๓. การบริการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง  สร้างความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชน 
อุปสรรค (Threat = T) 
๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
๒. ขาดจิตส านึกและไม่เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
๓. ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีหลายขั้นตอน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
๑. การพัฒนาฝีมือในการประกอบ 
อาชีพของประชาชน 
๒. การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด  
ร่วมท าโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและ
พ่ึงพาตนเอง 
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Streng = S) 
๑.  ด้านการบริหารจัดการดูแลรักษามีความพร้อม 
๒.  ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น   
มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อน (Weak = W) 
๑.  งบประมาณมีจ ากัด 
๒.  บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๓.  ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
๔.  ขาดการประสานงานที่ดี 
๕.  ขั้นตอนการท างานมีหลายระดับ 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑. พัฒนาตรงตามนโยบายของจังหวัดและอ าเภอในการสนับสนุน  
ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
๒. สามารถใช้แรงงานในพ้ืนที่ได้  เป็นการสร้างงาน เพ่ิมรายได้  
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
๓. สภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
๔. มีหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีบุคลากรที่มีความรู้  ในการให้ค าปรึกษา  
อุปสรรค (Threat = T) 
๑. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
๒. ราษฎรไม่ได้รับความสะดวก  กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการผลิตหรือ 
การตลาด 
๓. ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนมีหลายขั้นตอน 
๔. ปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
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2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 
สรุปผลการพัฒนาองค์การ บริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2557) 

 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

๑. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 589,930.00 
๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตา่งๆ 40,000.00 
๓. โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 1,245,600.00 
๔. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 80,000.00 
๕. โครงการความรักความสามัคคี เพื่อชุมชนเข้มแข็ง “คืนความสุขให้คนไทย” 182,824.00 
๖. โครงการส่งเสริมการด าเนนิชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 35,350.00 
๗. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 40,000.00 
๘. โครงการสนบัสนนุเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ(คนพิการ) 468,000.00 
๙. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 50,000.00 

๑๐. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 120,000.00 
11. โครงการสนบัสนนุเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอาย)ุ 4,023,600.00 
12. โครงการสนบัสนนุเบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ 42,000.00 
13. โครงการวันผูสู้งอายุแห่งชาติ 229,850.00 
14. โครงการรับวารสารหนังสือพิมพ์รายวัน 20,000.00 
15. โครงการอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 99,000.00 
16. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณที่ท าการ อบต.แก่งเสีย้น 99,600.00 
17. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์อบต.แก่งเสี้ยน 20,000.00 
18. โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 300,000.00 
19. โครงการจัดซื้อวัสด ุ 586,360.00 
20. โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 99,600.00 
21. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยข์้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้าง อปท.ระดับอ าเภอ 20,000.00 
22. โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 98,440.00 
23. โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.แก่งเสี้ยน 54,900.00 
24. โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000.00 
25. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 400,000.00 
26. โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 66,400.00 
27. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 35,000.00 
28. โครงการขยายเขตระบบประปา(ซอยบ้านผู้พันยิ่ง ม.7) 86,000.00 
29. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บ้านนายสมนึก  นุ่มเจริญ) 358,500.00 
30. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง 2 ชัน้ (ซอยบา้นนายโนรี) 364,500.00 
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้าน ผอ.จ านงค์ ม.7) 359,000.00 
32. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซอยบ้านตน้ปีบ) 524,000.00 
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สรุปผลการพัฒนาองค์การ บริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2557) 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
33. โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ 329,817.88 
34. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 140,600.00 
35. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 209,900.00 
36. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 209,900.00 
37. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายบ้านนายนอน  เปรมปรี ม.7) 222,500.00 
38. โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายกิ่ง ม.7) 366,000.00 
39. โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบา้นป้ากลิน่ ม.7) 222,000.00 
40. โครงการขยายเขตระบบประปา ม.5 60,600.00 
41. โครงการขยายเขตระบบประปา ม.4 99,000.00 

42. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 200,000.00 
43. สมทบค่ากระแสไฟฟา้ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า 500,000.00 
44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้า สอ.บ้านหนองสองตอน ม.4) 229,000.00 
45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบา้นผู้พันยิง่ ม.7) 222,000.00 
46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้าสถานสีูบน้ า ม.7) 217,000.00 
47. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ า 97,000.00 
48. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ซอยบ้านนางอารมณ์ ม.7) 202,000.00 
49. โครงการก่อสร้างบันไดพร้อมดาดคอนกรีตบริเวณสถานีสบูน้ าบา้นทา่ดินสอพอง ม.7 281,000.00 
50. ซ่อมบ ารุงปกติผิวลาดยางแอสฟลัท์ ม.7 99,000.00 
51. ซ่อมบ ารุงปกติผิวลาดยางแอสฟลัท์ ม.5 99,000.00 
52. ก่อสร้างหอถังเหล็ก(บ้านนายราเชน  ยอดแก้ว ม.4) 505,000.00 
53. ก่อสร้างหอถังเหล็ก(บ้านสระสี่มมุ ม.5) 817,000.00 
54. ก่อสร้างหอถังเหล็ก(บ้านนายสมชาติ  สทุธิพงศ์ ม.6) 488,000.00 
55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยแทงค์น้ า SML ม.6) 417,000.00 
56. โครงการขยายเขตประปา(ซอยบ้านนายหมี ม.4) 35,000.00 
57. โครงการขยายเขตประปา(ถนนสายแทรกเตอร์ ม.6) 71,500.00 
58. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ซอยรางสมอ ม.6) 1,317,000.00 
59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายยอดธงชัย  ทองหล่อ ม.5) 850,000.00 
60. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยห้วยยายเตียง ม.5 632,500.00 
61. เจาะบ่อบาดาลบริเวณบา้นนายมนูญ  เพ็งเหล็ง ม.4 180,500.00 
62. ก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญบ้านนายนิรันดร์  น้อยวิจิตร์ ม.5 420,000.00 
63. ขยายเขตถนน คสล.บริเวณหลังวัดเนินพระงาม ม.4 964,000.00 
64. ขยายเขตระบบประปาบริเวณสามแยกเข้าค่าย ม.6 99,500.00 
65. โครงการสืบสานประเพณีวนัส าคัญทางศาสนา 20,000.00 
66. โครงการสนบัสนนุกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 
67. โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์และตกแต่งเทียนเข้าพรรษา 24,000.00 
68. โครงการขายแรงแลกเงิน 89,040.00 
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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ส าหรับเชิงคุณภาพจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 – 2561) องค์การ

บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาด้าน
ต่างๆ โดยมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ซึ่งความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาท้องถิ่นที่ทั่วถึง ประชาชนได้รับประโยชน์ในระดับหนึ่ง 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่องท่ีส่งผล 
กระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ตามท่ีกลุ่มประเทศ 
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัวจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNationsหรือASEAN) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ 
ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี 2510 ถึง 2534 สมาคมอาเซียนให้ความส าคัญ
ด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ต่อมาในปี 2535 ประเทศไทย
ในฐานะสมาชิสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มี
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร 
ระหว่างกันเหลือร้อยละ 0-5  เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2551  ซึ่งได้ส่งผลให้ปัจจุบัน บริบททางการเมือง  
เศรษฐกิจ  และสังคม  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน และอินเดีย ตลอดจน
ภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป อีกทั้งได้เกิดปัญหาความท้าทาย ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด การ
ก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้องปรับตัว  เพ่ือให้สามารถ
รับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับ ที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนปี 
2550 (2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบด้วย 

1. เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิต
อ่ืนๆ ได้เสรี       

  2. เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิก
เก่าและสมาชิกใหม่ 

  4.  เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลง
การค้าเสร ี(FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 

  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี
2558 ในกรณีของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ใน
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ ให้
มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย 
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การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ผลกระทบการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 
7 ด้าน   ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้
เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิด การ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม  เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต  อาทิ  ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  2.  การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะ
เพ่ิมมาก ขึ้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ 
โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิต
แบบใหม่ เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก 
ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืม
เรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและ  สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือ กิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
จะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาส อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ให้ความส าคัญกับการเข้าถึง การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชน
มีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน  อพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความม่ันคง 
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6.การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้โดย
ต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการ
สื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน า
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมี
คุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซี ยนแล้ว ยัง
ต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัด
กิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
  7.การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
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การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  วิสัยทัศน์ 
   “ ต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่เทคโนโลยี   การศึกษาดี   มีคุณธรรม  น าพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 
 
  พันธกิจ  
      1.จัดบริการข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้และมี
ความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน  
      2.พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ  
      3.องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีด
ความสามารถในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการ
ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
      4.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคง
ทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  
      5.พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพใน
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      6.ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่การรับผิดชอบในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  
      7.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น  
      8.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยให้
ประชาชนมีความตระหนักและจิตส านึกในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑    การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วน

ร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  
มลพิษ  มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย   
       และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน    
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
      ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล 
      และพนักงานจ้าง 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของ 
      ประชาชน  และชุมชนในต าบล 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการ 
      จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   
    แนวทางการพัฒนาที่  ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์   
      วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด  ร่วมท า  ใช้หลักการ 
      มีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑.๑  การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

๑.๒  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
๑.๓  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

2.1  การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2  การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ัน 
       พ้ืนฐาน 
2.3  การผังเมือง 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1  การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์  
3.๒  การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๒.๓  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
๒.๔  การสาธารณสุข 
๒.๕  การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๒.6  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพย์สิน 
3.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.๑  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 
4.๒  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.๓  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.๔  การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน 
       จากเกษตร 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

5.๑  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
       และประเพณี 
5.๒  การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
5.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

๖.๑  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๒  การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการ  
       ปฏิบัติงาน 
6.3  การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4  การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมี 
       ส่วนร่วม 

 
 



- 20 - 
 

                             ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เมืองแห่งการท่องเที่ยว  ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 
 

พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
  1. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือให้ประชาชน
มีความม่ันคง 
  2.  พัฒนาฟื้นฟู  อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  โบราณสถาน  ศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน  สอดคล้องกับวิถีชุมชน  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล  สามารถรองรับการท่องเที่ยว 
การผลิตด้านเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม  และการค้าผ่านแดน 
  4.  เสริมสร้างศักยภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ  และได้
มาตรฐาน  เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
  5.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ 
  6.  เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชน  

อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
  1.1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  โบราณสถานต่างๆ  และวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
  1.2  แหล่งและการบริการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล 
  1.3  มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
  1.  พัฒนา  ยกระดับ  แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล 
  2.  ปรับปรุงการบริการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว 
    3.  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว 
  4.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
เป้าประสงค์ 
  ยกระดับภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุน 
กลยุทธ์ 
  1.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    3.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพ  เพ่ือรองรับธุรกิจการค้าสู่สากล 
  4.  ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และประเทศอ่ืนๆ 
  5.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพ่ือรองรับการค้าสู่สากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป้าประสงค์ 
  3.1  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.2  ชุมชนและสถาบันครอบครัวเข็มแข็ง 
 กลยุทธ์ 
  1.  ส่งเสริมการบริโภค  จ าหน่าย  และผลิตอาหารปลอดภัยในทุกระดับ 
  2.  ส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวอ าเภอชายแดน 
  3.  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.  ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดในทุกชุมชนของจังหวัด 
  5.  ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  ส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
 
3.2  บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 

๑.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนาคน ชุมชน สังคม การศึกษาและสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. โครงการมอบอุปกรณก์ีฬา
ให้แก่หมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

-  เพื่อให้เยาวชนได้มอีุปกรณ์
กีฬาที่เพียงพอกับความ
ต้องการ  และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

จัดซื้อวัสดกุีฬามอบให้แก่หมู่บ้าน  จ านวน ๔ 
หมู่บ้าน  ตามรายละเอียดและรายการของ อบต.
แก่งเสี้ยน 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(งบอบต.) 

 - - เยาวชน 
4 หมู่บ้าน 

-  เยาวชนมีอุปกรณ์กฬีาที่
เพียงพอกับความต้องการ  
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

๒. โครงการจัดซือ้อาหาร
เสริม (นม) 

-  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม 
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองตอน  สังกัด 
สพฐ. จ านวน ๒60  คน  (๒ ภาคเรียน) 

5๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กนักเรียน 260 
คน 

-  เด็กนกัเรียนมีสขุภาพที่
แข็งแรงขึน้ 

ส านักปลัด 

   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม 
แก่เด็กเล็กศนูย์อบรมเดก็กอ่นเกณฑ์ 
วัดถ้ าขนุไกร  สังกัดกรมศาสนา  จ านวน  73  คน 
(๒ ภาคเรียน) 

160,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กนักเรียน 
73 คน 

-  เด็กนกัเรียนมีสขุภาพที่
แข็งแรงขึน้ 

ส านักปลัด 

๓. โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวนั 

-  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

- อุดหนนุงบประมาณส าหรับอาหารกลางวนัแก่เดก็
นักเรียนโรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน  จ านวน  ๒60  คน 

1,050,๐๐๐.-(งบ 
อบต.) 

 - - เด็กนักเรียน 260 
คน 

- เดก็นกัเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรงขึน้ 

ส านักปลัด 

   - อุดหนนุงบประมาณส าหรับ 
จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน ให้แก ่
เด็กเล็กศนูย์อบรมเดก็กอ่นเกณฑ์ 
วัดถ้ าขนุไกร  จ านวน  73  คน 

410,0๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กนักเรียน 
73 คน 

-  เด็กนกัเรียนมีสขุภาพที่
แข็งแรงขึน้ 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 

๑.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนาคน ชุมชน สังคม การศึกษาและสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

4. โครงการชุมชนคนรัก
สุขภาพ ลดโลกร้อน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนได้เห็นความ 
ส าคัญของการออกก าลัง
กาย 
- เพื่อเป็นตัวอย่างในการ
ประหยัดพลังงาน ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมตามโครงการชุมชนคนรัก
สุขภาพ ลดโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 

88,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

- ประชาชนและเยาวชน
ได้เห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 
- เป็นการประหยัด
พลังงาน ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

-เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้กับชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

- ประชาชนเกิดความรัก
สามัคคี 
- ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกลยา 
เสพติด 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๑.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 

๑.๒  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

-  เพื่อความปลอดภัย
ของผู้เดินทางในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ตั้งจุดสกัดกั้นและจุดบริการหมู่บ้าน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี อบต. ผู้น าชุมชน 
และ อปพร. ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

ผู้เดินทางได้รับความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

ส านักปลัด 

  -  เพื่อความปลอดภัย
ของผู้เดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ี อบต.แก่งเสี้ยน ผู้น าชุมชน และ  
อปพร. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

2๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

ผู้เดินทางได้รับความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันภัย 
- เพื่อให้ประชาชน
สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ 

จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

17,9๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันภัย 
- ประชาชนสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
              องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร  และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๑  แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการส่งเสริมและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาสิง่แวดล้อม 

- เพื่อรณรงค์สร้างจติ 
ส านึกให้เห็นวามส าคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

จัดหากล้าไม้เพ่ือปลูกต้นไม้ตามโครงการ
ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

2,500.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

- ประชาชนเห็นความ 
ส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
- เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในต าบล
ได้ ลดภาวะโลกร้อนได้ 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

              องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร  และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๒  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. งานขุดลอกล าห้วย -  เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ า 
ในการอุปโภคบริโภคท่ี 
เพียงพอกับความต้องการ   
-  เพื่อลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกล าห้วยเขาทอง พร้อมก่อสร้างฝาย
น้ าล้น  บ้านหนองจอก หมู่ท่ี ๕ ต.แก่งเสี้ยน  
ถึงหมู่ท่ี ๖  ต.ปากแพรก สภาพเดิมกว้าง ๔ 
ม. ลึก ๐.๕๐ ม.  โดยเฉลี่ยยาว ๒,๕๐๐ ม. 
ต้องการขุดลอกให้ได้ขนาดกว้าง ๘ ม. ลึก 
๒.๕๐ ม. ยาว  ๒,๕๐๐ ม.  ความลาดเอียง 
๑:๐.๕ พร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น มข ๒๕๒๗ 
ขนาดกว้าง ๑๐ ม.  สันฝายสูง ๒ ม.  ผนัง
ข้างสูง ๓.๕๐ ม.  จ านวน ๒ จุด 

๑,๘๓๗,๐๐๐ 
(งบ อบจ.) 

 ๑,๘๓๗,๐๐๐ 
(งบ อบจ.) 

๑,๘๓๗,๐๐๐ 
(งบ อบจ.) 

ล าห้วยเขาทอง 
 1 แห่ง 

-  ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ
กับความต้องการ   
-  ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้งลดลง 

กองช่าง 

2 งานขุดลอกล าห้วย -  เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ า 
ในการอุปโภคบริโภคท่ี 
เพียงพอกับความต้องการ   
-  เพื่อลดปัญหาการขาด 
แคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกล าห้วยสายบ้านหนองจอก  หมู่ท่ี ๕   
ต.แก่งเสี้ยน  สภาพเดิมกว้าง  ๖.๐๐ ม. ลึก  
๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐  ม. ต้องการขุดลอกให้
ได้ขนาดกว้าง ๑๐ ม.  ลึก ๓ ม.  ยาว 
๕,๐๐๐ ม.   

๕,๓๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

 ๕,๓๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

๕,๓๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

ล าห้วยสายบ้าน 
หนองจอก  

1 แห่ง 

-  ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ
กับความต้องการ   
-  ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้งลดลง 

กองช่าง 
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ผ.01 



           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

              องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร  และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๒  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

3 ขุดสระน้ า -  เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความต้องการ   
-  เพื่อลดปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดสระน้ าบริเวณโรงเรียนบ้านหนองปลวก 
เพื่อการเกษตร  หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่ง
เสี้ยน 

2,0๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

 2,0๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

2,0๐๐,๐๐๐
(หน่วยงานอื่น) 

สระน้ าบริเวณ
โรงเรียนบ้าน 
หนองปลวก  

1 แห่ง 

-  ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอกับความ
ต้องการ   
-  ปัญหาการขาดแคลน
น้ าในช่วงฤดูแล้งลดลง 

กองช่าง 

4 ขยายสระน้ า
สาธารณะ 

- เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความต้องการ   
- เพื่อลดปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

ขยายสระน้ าสาธารณะบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ท่ี 7 ต.แก่งเสี้ยน ความลึก 6 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม้น้อยกว่า 11,500 ลบ.ม.
ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน 

305,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - สระน้ าสาธารณะ
บ้านท่าดินสอพอง 

1 แห่ง 

-  ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอกับความ
ต้องการ   
-  ปัญหาการขาดแคลน
น้ าในช่วงฤดูแล้งลดลง 

กองช่าง 

5 โครงการคลองสวย
น้ าใส 

- เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ท่ีเพียงพอกับความต้องการ   
- เพื่อลดปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกสระน้ าในเขตพื้นท่ี หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 
5, หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 7 อบต.แก่งเสี้ยน 

20,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - สระน้ าในเขตพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี 4, 5,  6 และ 

7 

-  ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอกับการขาด
แคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง
ลดลงความต้องการ   
-  ปัญหา 

กองช่าง 
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ผ.01 



           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

              องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร  และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓   แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. โครงการส่งเสริม
การด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  เพื่อส่งเสริมแนวทางการ
ด าเนินชีวิต ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย 

เกษตรกร จ านวน  ๕๐  คน ๔๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - เกษตรกร 
จ านวน   
๕๐  คน 

-  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ศูนย์บริการ
และ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ฯ 
2 ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบล
แก่งเสี้ยน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ถ่าย 
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแก่งเสี้ยน 

เจ้าหน้าท่ีประสานงานเกี่ยวกับข่าวสาร
ทางการเกษตกรให้แก่เกษตกรในพื้นท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยน ได้รับข่าวสารเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

12,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน   
1  คน 

-  เกษตกรในพื้นท่ี อบต.
แก่งเสี้ยน ได้รับข่าวสาร
ทางเกษตรอย่างทั่วถึง 

ศูนย์บริการ
และ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ฯ 

3 โครงการจ้างเหมา
ตัดต้นไม้และวัชพืช 
บริเวณคลองส่งน้ า
สถานีสูบน้ าบ้านท่า
ดินสอพอง ประจ าปี 
25859 

- เพื่อให้ราษฎรมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคไดอ้ย่าง
พอเพียง 

จ้างเหมาตัดต้นไม้และวัชพืชบริเวณสถานี
สูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง  หมู่ท่ี ๗   

1๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - เกษตรกร 
จ านวน   
๕๐  คน 

-  ราษฎรมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคไดอ้ย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
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ผ.01 



           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

              องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.  ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร  และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๔  แนวทางการดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
 ๒๕60 

(บาท) 
๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

- 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 

- 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาคุณภาพชีวติและคณุค่าทางสังคม 

๓.๑  แนวทางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

-   เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อนมีความเป็น อยู่ที่ดี
ขึ้น 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์  ในเขต อบต. 

๖๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ผู้สูงอาย ุ
คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์  
661 คน 

-  ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2. โครงการตรวจเยี่ยม
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 

-   เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อนมีความเป็น อยู่ที่ดี
ขึ้น 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและสงเคราะห์
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร ในเขต อบต. 

1๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 - - ผู้สูงอายุและ 
คนพิการ 
654 คน 

-  ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3. โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

- เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
- เพื่อความปลอดภยัในชีวิต
ของราษฎร 

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ฉีดให้แก่สุนัข แมว  
ตามรายละเอยีดและรายการ ของ อบต.แก่ง
เส้ียน 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - สุนัขและแมว 
4 หมู่บ้าน 

- ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
เกิดปลอดภัยในชวีิตของ
ราษฎร 

ส านักปลัด 

4. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก   

- เพื่อป้องกันโรคไข้เลือด ออก 
- เพื่อความปลอดภยัในชีวิต
ของราษฎร 

จัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

99,65๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

- ลดการเกิดโรคไข้เลือดออก
และเกิดปลอดภยัในชีวิตของ
ราษฎร 

ส านักปลัด 

5 โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธโ์รคไข้ 
เลือดออก   

- เพื่อป้องกันโรคไข้เลอืด ออก 
- เพื่อความปลอดภยัในชีวิต
ของราษฎร 

จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธโ์รคไข้ เลือดออก   

30,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

- ลดการเกิดโรคไข้เลือดออก
และเกิดปลอดภยัในชีวิตของ
ราษฎร 

ส านักปลัด 

 
 

- 29- 
 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาคุณภาพชีวติและคณุค่าทางสังคม 

๓.๑  แนวทางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

6. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาเอดส์
และเพศสัมพันธ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน 

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานป้องกันการ
ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ์ในโรงเรียน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการ
ป้องกันตนเอง 

จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน 
ในโรงเรียน 

2๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - เยาวชน 
4 หมู่บ้าน 

- ลดการติดเชื้อโรค ติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน 
- นักเรียนรู้จักการป้องกัน
ตนเอง 

ส านักปลัด 

7. โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน 
หนองสองตอน  

- เพื่อสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของ รพ.สต.บ้าน
หนองสองตอน   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

โครงการ/กิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองสองตอน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

20๐,๐๐๐.- 
(งบ สปสช.) 

 - - โครงการของ
รพ.สต.บ้าน

หนองสองตอน 
1 โครงการ    

-   ผูเ้ข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมของ รพ.สต.บ้าน
หนองสองตอนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

8. โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน 
แก่งเสี้ยน  

- เพื่อสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของ รพ.สต. 
บ้านแก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

โครงการ/กิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
 

5๐,๐๐๐.- 
(งบ สปสช.) 

 - - โครงการของ
รพ.สต.บ้าน 
แก่งเสี้ยน  

1 โครงการ 

-   ผูเ้ข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมของรพ.สต.บ้านแก่ง
เสี้ยน มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาคุณภาพชีวติและคณุค่าทางสังคม 

๓.๑  แนวทางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

9. โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานใน
พื้นท่ีเขต อบต. 
แก่งเสี้ยน 

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.  จ านวน 
๔ หมู่บ้าน 
 

6๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - โครงการพัฒนา
สาธารณสขุ 
มูลฐาน 4 
หมู่บ้าน 

-  การปฏิบัติของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

10 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความรัก กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 
- เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความเข็มแข็งของชุมชน 
- เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จัดกิจกรรมตามโครงการโครงการเฉลิม 
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 

176,430.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- ประชาชนตระหนักถึงความ
รัก กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 
- เกิดความสามัคคีและความ
เข็มแข็งของชุมชน 
- ประชาชนจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 

11 เงินส ารองจ่าย -เพื่อจ่ายในกรณีท่ีจ าเป็นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามความเหมาะสม 

เงินช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนตามความเหมาะสมในกรณี
ท่ีจ าเป็น เช่น การเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี 

20๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือหรือบรรเทาความ
เดือดร้อน ตามความเหมาะสม
ในกรณีท่ีจ าเป็น เช่น การเกิด
สาธารณภัยในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาคุณภาพชีวติและคณุค่าทางสังคม 

๓.๒  แนวทางการปรับปรุง  พัฒนา  สภาพแวดล้อม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. โครงการก่อสร้าง 
ลานกีฬา/สนามกีฬา           

- เพื่อก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬา   ให้ได้มาตรฐาน 
- เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชน
ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  บ้านท่า
ดินสอพอง  หมู่ท่ี 5,7  ต.แก่งเสี้ยน  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 13 เมตร  ยาว  22  เมตร  หนา 
0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างไฟฟ้าแสง
สว่างโครงเหล็ก  ประกอบ ด้วยงานฐาน
ราก-ตอม่อ , งานเสาโครงเหล็ก , งาน
ไฟฟ้าติดตั้งโคมสปอร์ตไลท์ ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  

1,622,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 1,622,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

1,622,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

ประชาชน 
2,000 คน 

- มีลานกีฬา/สนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
- เด็กเยาวชนประชาชนท่ัวไปมี 
สุขภาพแข็งแรง  และห่างไกล
ยาเสพติด 

กองช่าง 

2. ปรับปรุงสนามกีฬา - เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชน
ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด 

ปรับปรุงสนามกีฬาบริเวณโรงเรียนบ้าน 
หนองปลวก ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

2,000,000.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 2,000,000.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,000,000.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

เด็กเยาวชน 
และ

ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- มีลานกีฬา/สนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
- เด็กเยาวชนประชาชนท่ัวไปมี 
สุขภาพแข็งแรง  และห่างไกล
ยาเสพติด 

กองช่าง 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาคุณภาพชีวติและคณุค่าทางสังคม 

๓.๒  แนวทางการปรับปรุง  พัฒนา  สภาพแวดล้อม   สวนสาธารณะ  สนามกีฬา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

3. ปรับปรุงสนามกีฬา - เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชน
ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง รู้จัก 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง  
ม.7 ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

3,000,000.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 3,000,000.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,000,000.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ประชาชน 
1,000 คน 

- มีลานกีฬา/สนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
- เด็กเยาวชนประชาชนท่ัวไปมี 
สุขภาพแข็งแรง  และห่างไกล
ยาเสพติด 

กองช่าง 

4. ติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย 

-  เพื่อให้เด็กเยาวชน  ประชาชน
ท่ัวไป  มีสุขภาพท่ีแข็งแรง  รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 7  ต.แก่งเสี้ยน 

400,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
2,000 คน 

- เด็กเยาวชนประชาชนท่ัวไปมี 
สุขภาพแข็งแรง  และห่างไกล
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 33 - 
 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาคุณภาพชีวติและคณุค่าทางสังคม 

๓.3  แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

1. 
 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แผน
สิทธิมนุษยชนแห่ง 
ชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.
2557-2561) 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
จิตส านึกเข้าใจเกี่ยวกับแนว 
ความคิดการเคารพสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนว 
ความคิดการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน และติดต้ังบริเวณหมู่ท่ี 4, 5, 6 
และ 7 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
จ านวน 

2,000 คน 

- ประชาชนได้รับการกระตุ้น
จิตส านึกเกี่ยวกับแนวความคิด
การเคารพสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน 
- มีการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข 

ส านักปลัด 

2. โครงการดูแล 
คุ้มครอง ช่วยเหลือ
ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

-เพื่อประสานงานการช่วยเหลือผู้
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี 
ให้ได้รับการดูแลและคุ้มครอง
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประสานงานการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี ให้ได้รับการดูแล
และคุ้มครองจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
จ านวน 

2,000 คน 

-มีการประสานงานการให้
ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี ให้ได้รับ
การดูแลและคุ้มครองจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักปลัด 

3. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

-เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ท่ีไม่
พร้อมในวัยรุ่น 
-เพื่อสร้างความตระหนักและ
องค์ความรู้เรื่องบทบาทและ
คุณค่าการเป็นชาย/หญิงในสังคม 

จัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

15,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - โรงเรียน 
บ้านหนอง
สองตอน 
1 แห่ง 

 

-เด็กและเยาวชนมีทักษะและ
ภูมิคุ้มกันในการจัดการกับ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเรื่อง
เพศ 
 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๑  แนวทางการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและดูงาน
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสายงาน  
-  เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้ความรู้แก่
บุคลากรของ อบต. 

 

๖๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี 

คณะผู้บริหาร 
30 คน 

-  เกิดความรู้ความเข้าใจใน
สายงาน  
-  การปฏิบัติงานของบุคลากร
เกิดระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

2. โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
และหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
ผู้บริหาร มีทัศนคติท่ีดีในการ
ท างานเกิดทักษะในการท างาน
อย่างมีความสุข 
- พัฒนาศักยภาพการท างานได้
อย่างมีประโยชน์สูงสุด 

จัดอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

20,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี 

คณะผู้บริหาร 
30 คน 

- พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร 
มีทัศนคติท่ีดีในการท างานเกิด
ทักษะในการท างานอย่างมี
ความสุข 
- พัฒนาศักยภาพการท างาน
ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด 

ส านักปลัด 

3. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็ก 

-เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้ความรู้แก่ครู
ผู้ดูแลเด็ก 

6,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ครูผู้ดูแลเด็ก 
3 คน 

-  เกิดความรู้ความเข้าใจใน
สายงาน  
-  การปฏิบัติงานของบุคลากร
เกิดระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๑  แนวทางการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

4. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่นค่าธรรม 
เนียมศาล ค่าลง ทะเบียนในการ
ฝึกอบรมและการประชุม 
สัมมนา รวมท้ังศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ใน
การพัฒนาองค์กร 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี 

คณะผู้บริหาร 
30 คน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง น าความรู้ท่ีได้รับ
มาพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๒  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

-  เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบผล
การด าเนินงานของ อบต. ในแต่
ละโครงการ 

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ 
ต่าง ๆ  โดยการจ้างเหมาลงบทความ 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน ประจ าปี  ๒๕๕9 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

-  ราษฎรได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของอบต.ในแต่ละ
โครงการ 

ส านักปลัด 

๒. โครงการซ่อมแซม
เครื่องรับสัญญาณ
กระจายเสียง
ทางไกลชนิดไร้สาย   

-  เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบผล
การด าเนินงานของ อบต. 
-  เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณกระจายเสียง
ทางไกลชนิดไร้สาย  ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
๔ , ๕ , ๖ และ ๗ 
 
 

300,0๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

-  ราษฎรได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของอบต.ในรอบปีท่ี
ผ่านมา 
-ราษฎรได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทางราชการมากขึ้น 

กองช่าง 

3. โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าว 

-  เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบผล
การด าเนินงานของ อบต. 
-  เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ , ๕ , ๖ และ ๗  ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

1,000,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

-  ราษฎรได้รับทราบผลการ
ด าเนิน งานของ อบต.ในรอบปี
ท่ีผ่านมา 
-  ราษฎรได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทางราชการมากขึ้น 

กองช่าง 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๒  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

4. โครงการซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว   

-  เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบผล
การด าเนินงานของ อบต. 
-  เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๔ , ๕ , ๖ และ ๗ ต.แก่งเสี้ยน 
 
 

400,0๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

-  ราษฎรได้รับทราบผลการ
ด าเนิน งานของ อบต. ในรอบ
ปีท่ีผ่านมา 
-ราษฎรได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทางราชการมากขึ้น 

กองช่าง 

5. โครงการแก่งเสี้ยน
อินเทอร์เน็ตไร้สาย
เพื่อชุมชน 
(Kaengsian  
Wi-Fi City) 

- เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของเยาวชนและ
ประชาชน 
- เพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารใน
การค้าขายในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อชุมชน 
(Kaengsian Wi-Fi City) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

577,8๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทค
โน โลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของเยาวชนและ
ประชาชน 
- มีช่องทางสื่อสารในการค้า
ขายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ส านักปลัด 

6. โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ประจ าปี 
2559 

-เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ามี
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
-เพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลักการ
แจ้งเหตุและการให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องเมื่อประสบอุบัติเหตุ 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ประจ าปี 2559 

2,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

-ประชาชนรู้จักและจ า
หมายเลขโทรศัพท์การ แพทย์
ฉุกเฉิน (1669) ได ้

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๒  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

7. โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษีประจ าปี 

-เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารเกี่ยวการช าระภาษี
ประจ าปี 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษี
ประจ าปี 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

-ประชาชนได้ทราบข่าวสาร
เกี่ยวการช าระภาษีประจ าปี 

กองคลัง 

8. โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
ประจ าหมู่บ้าน 

-เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๔ , ๕ , ๖ และ ๗  
ต.แก่งเสี้ยน 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

-ประชาชนได้ทราบข่าวสาร 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

กองช่าง 
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ผ.01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๓  แนวทางการเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น ประจ าปี 
2559 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนในต าบล  
 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
ประจ าปี 2559 แก่ประชาชนในต าบล  

50,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - 
 

- ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

-  ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

กองคลัง 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่                                                                      
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาด บริเวณ
ที่ท าการ อบต.แก่ง
เส้ียน 

- เพื่อให้บริเวณที่ท าการ อบต.เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
- เพื่อความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ
ราชการ 

จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ที่ท าการ สิ่ง
ปลูกสร้างต่าง ๆ หรือที่ได้รับอบหมาย  

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - พนักงานจ้าง 
1 คน 

- บริเวณที่ท าการ อบต.เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
- เกิดความพึงพอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

๒. โครงการจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้และ
สวนหย่อม 

- เพื่อให้บริเวณที่ท าการ อบต.เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
- เพื่อความพึงพอใจของผู้มา ติดต่อ
ราชการ 

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม
บริเวณ อบต.แก่งเส้ียน 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - พนักงานจ้าง 
1 คน 

- บริเวณ อบต.เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
-  ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึง
พอใจ 

ส านักปลัด 

๓. โครงการจ้างเหมา
คนงานทั่วไป 

-เพื่อจ้างเหมาคนงานทัว่ไปในการ
ปฏิบัติงานทั่วไปในกจิการของ 
อบต.แก่งเส้ียนและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

จัดจ้างคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงานทั่วไปใน
กิจการของ อบต.แก่งเส้ียน  

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - พนักงานจ้าง 
1 คน 

-การปฏิบัติงานทั่วไปในกจิการ
ของ อบต.แก่งเส้ียน มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

4. โครงการจ้างเหมา
คนงาน 

-เพื่อจ้างเหมาเจา้หน้าที่ในการ
จัดเก็บรายได้และบรกิารประชาชน 

จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้
และบริการประชาชน 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - พนักงานจ้าง 
1 คน 

-การจัดเก็บรายได้และบรกิาร
ประชาชนมีประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

5. 
 

 

โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน 

- เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ 
- เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการที่ประชาชนควรรู้ 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน  ส าหรับที่ท าการ 
อบต.แก่งเส้ียน  และที่อา่นหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น บา้นถ้ าขุนไกร หมู่ที ่๕ 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

-  ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึง
พอใจ  และได้รับข้อมูลข่าสาร
ทางราชการ 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

6. งานบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 2 ครั้ง -  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

7. งานบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินของ อบต.แก่งเสี้ยน ได้รับการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 2 ครั้ง -  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

8. โครงการจ้างองค์กร
หรือสถาบันเป็นผู้ 
ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้า 
หน้าท่ีเกิดความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อเป็นผู้ด าเนิน 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้า 
หน้าท่ีเกิดความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

- 43 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ - เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อใช้ในกิจการ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ใน
กิจการ อบต.แก่งเสี้ยน 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

-  เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ 
- เพื่อเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายใน อบต.แก่งเสี้ยน 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใน 
กิจการ อบต.แก่งเสี้ยน 

5๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - ผู้มาติดต่อราชการเกิดความ
พึงพอใจ   
- อบต.แก่งเสี้ยน เกิดความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในกิจการ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช ้
ในกิจการ อบต.แก่งเสี้ยน 

๓๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ - เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ใน
กิจการ อบต.แก่งเสี้ยน 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 12 ครั้ง - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ใน
กิจการ อบต.แก่งเสี้ยน 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

-  เพื่อให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการ
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

จัดซ้ือค่าการเรียนการสอน เพื่อมอบให้ 
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

6๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - เด็กเล็กได้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
และเหมาะสมกับวัย 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของจ้าหน้าท่ี 
เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในกิจการ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ใน
กิจการ อบต.แก่งเสี้ยน 

10๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

กองคลัง 

- เพื่อให้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใน
กิจการ อบต.แก่งเสี้ยน 

10๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 4 ครั้ง - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 ถงึ ๒๕61) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

11 อุดหนุนส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี 

-  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยพิบัติ  ผู้ยากไร้   
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
-  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ให้
สามารถด ารงชีพอยู่ได้ในสังคม 

-  โครงการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 

๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ส านักงาน
เหล่ากาชาด

จังหวัด
กาญจนบุรี  

-  ผู้ประสบภัยพิบัติผู้ยากไร้   
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ใน
เบื้องต้น  เด็ก  เยาวชน  ได้รับ
การดูแลรักษาให้มีโอกาสได้
ศึกษาเล่าเรียน  และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

12 อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
วังด้ง 

-  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินการของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารซ้ือหรือการจ้างองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 

-  โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 

3๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - องค์การ
บริหาร 

ส่วนต าบล 
วังด้ง  

- เกิดความรัก  ความสามัคคี 
และเป็นประชาธิปไตยใน 
อปท. 
 

ส านักปลัด 

13 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด
กาญจนบุรี 

-  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  ให้เป็นท่ี
รู้จักแก่บุคคลท่ัวไป  

-  โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ประจ าปี๒๕๕9 

35,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ท่ีท าการ
ปกครอง
จังหวัด

กาญจนบุรี  

- เกิดความรัก  ความสามัคคี 
และเป็นประชาธิปไตยใน 
อปท. 
 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

14 โครงการจัดท าแผน
ท่ีภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
ภาษีภายในต าบลแก่งเสี้ยนเป็น
ระบบเกิดความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

5๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- การบริหารจัดการด้านภาษี 
ภายในต าบลแก่งเสี้ยนเป็น
ระบบเกิดความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

15 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน 
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา 
ของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน 
30 คน 

-การปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

17 ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล 

-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษา
ดูงานของ อบต.แก่งเส้ียน 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกบัการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศตรวจงาน เยี่ยมชมหรือ
ศึกษาดูงานของ อบต.แก่งเส้ียน 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน 
30 คน 

-กิจกรรมเกีย่วกับการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

18 ค่าใช้จ่ายคืนเงิน 
กองทุนชดใช้ความ
เสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 

-เพื่อจ่ายเงินคืนกองทุนชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใน
กรณีรถยนต์ของ อบต.แก่งเส้ียน ได้
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุนชดใช้ความเสียหาย 
กรณีรถยนต์ของ อบต.แก่งเส้ียนได้ก่อให้เกิด
ความเสียหาย 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - รถยนต์ส่วน
ราชการ 
3 คัน 

-มีเงินจ่ายกองทุนชดใช้ความ
เสียหายฯ กรณีรถยนต์ของ อบต.
แก่งเส้ียน ได้ก่อให้เกิดความ
เสียหาย 

ส านักปลัด 

19 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทั่วไป/ซ่อม
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.แก่งเส้ียน 

-เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไป/ซ่อม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตามวาระของ 
อบต.แก่งเส้ียน 

จัดการเลือกตั้งทั่วไป/ซ่อม ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ตามวาระ ของอบต.แก่งเส้ียน 

200,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง
ในเขต อบต.
แก่งเส้ียน 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง และได้รับผล
การเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชกิสภา 
ตามระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

20 ค่าจัดท าประกันภัยรถ
ราชการ 

-เพื่อจัดท าประกันภยัรถยนต์สว่น
ราชการและรถยนต์บรรทุกองเหลว 
(น้ า) ในสังกัด อบต.แก่งเส้ียน 

รถยนต์ส่วนราชการและรถยนต์บรรทุก
ของเหลว (น้ า) ได้รับการท าปะกันภัย 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - รถยนต์ส่วน
ราชการ 
3 คัน 

-รถยนต์ส่วนราชการและรถยนต์
บรรทุกของเหลว (น้ า) ได้รับ
ความคุ้มครองจากการท า
ประกันภยั 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบรหิารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

21 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

-เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เป็นกองทุนในการจ่ายเงินทดแทน 
นาย จ้างให้แก่ลูกจ้าง ซ่ึงประสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือตายเน่ืองจากการท างาน 

45,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 1 ครั้ง -เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่
ลูกจ้าง ซ่ึงประสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือตายเน่ืองจาก
การท างานให้แก่นายจ้าง 
 

ส านักปลัด 

22 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น 
(กบท.) 

-เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล มี
สิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 
ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494  
ทุกประการ 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) 

125,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 1 ครั้ง -พนักงานส่วนต าบล มีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
เช่นเดียวกับข้าราชการพล
เรือน ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 ทุกประการ 

ส านักปลัด 

23 เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

-เพื่อให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการ
สุขภาพในระบบหลักประกัน
สุขภาพและสวัดิการชุมชนใน
ระดับท้องถิ่น 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

101,87๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 1 ครั้ง ท้องถิ่นมีการจัดบริการสุขภาพ
ในระบบหลักประกันสุขภาพ
และสวัดิการชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑. สมทบค่ากระแส 
ไฟฟ้า ส าหรับกลุ่ม 
เกษตรกรผู้ใช้น้ า 

- เพื่อช่วยเหลือราษฎรกลุ่มผู้ใช้
น้ าให้สามารถมีน้ าในการอุปโภค
บริโภค 

เก็บค่ากระแสไฟฟ้าและสมทบเพิ่ม
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง ม. ๗ 

๕๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - 12 ครั้ง - ราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ ามีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคตลอดไป 

ส านักปลัด 

2. อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรี 

- เพื่อให้ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อนมีไฟฟ้าใช้ 

- ขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้าประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๔,5,6,7  ต.แก่งเสี้ยน 

8๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - หมู่บ้าน 
 4 หมู่บ้าน 

- ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3. งานติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

- เพื่อให้ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อนมีไฟฟ้าใช้ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๔,๕,๖,๗ 

8๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

4. งานติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง 

- เพื่อให้ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อนมีไฟฟ้าใช้ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกโรงไม้
ป้อมต ารวจ ด.ต.ถนอมเกียรติ กาญจนรัต
กุล ระยะทาง 3,000 ม. 

2,0๐๐,๐๐๐.- 
(งบแขวง 
การทาง) 

 2,0๐๐,๐๐๐.- 
(งบแขวง 
การทาง) 

2,0๐๐,๐๐๐.- 
(งบแขวง 
การทาง) 

ประชาชน 
1,000 คน 

- ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

5. งานซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ 

- เพื่อให้ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อนมีไฟฟ้าใช้ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๔,๕,๖,๗ 

4๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

6. งานติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  

- เพี่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4, 5, 6, 7  ต.แก่งเสี้ยน 
  

1,000,๐๐๐.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 1,000,๐๐๐.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,000,๐๐๐.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- ราษฎรมคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 
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ผ.01 



            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

7. ติดตั้งป้ายเครื่อง 
หมายจราจร 

- เพี่อให้ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน 
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จ านวน  25  
ป้าย   และขนาด 0.75 x 0.75 เมตร 
จ านวน 10 ป้าย  

100,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- ราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น กองช่าง 

8. งานตีเส้นการจราจร - เพี่อให้ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

งานตีเส้นการจราจรถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก  ถนนสายหนองบัว  
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน ยาว 
800 ม.  

100,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
1,000 คน 

- ราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น กองช่าง 

9. ติดตั้งลูกกรงเหล็ก 
ดัด 

-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดปิดวาล์วน้ าส าหรับ
จ่ายน้ าของศูนย์สูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง 
หมู่ท่ี 7 ต.แก่งเสี้ยน 

40,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
500 คน 

-เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 

กองช่าง 

10. ติดตั้งลูกระนาด -เพี่อให้ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ติดตั้งลูกระนาดถนนทางเข้าศูนย์สูบน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7  ต.แก่งเสี้ยน 
จ านวน 3 ชุด 

30,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

  - ประชาชน  
500 คน 

-ราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น กองช่าง 
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ผ.01 



  
ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                          
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

              ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
                 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               ๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพื้นฐาน 

                ๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

11. ขุดเจาะบ่อบาดาล -เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง 

บริเวณบ้าน น.ส.ละออง ไขสะอาด บ้าน
ท่าดินสอพอง หมู่ท่ี 7 ขนาด Ø 4 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าใช้ 
ในเกณฑ์ดีตามรูปแบบและรายการของ 
อบต.แก่งเสี้ยนก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชา-สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

40๐,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - บ่อบาดาล
บริเวณบ้าน 
น.ส.ละออง 
ไขสะอาด 1 

แห่ง 

-ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

12. ขุดเจาะบ่อบาดาล -  เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถังเหล็ก 
(แชมเปญ) บริเวณบ้าน รต.สม อาพาสัตย์  
บ้านหนองสองตอน หมู่ท่ี 4 ต.แก่งเสี้ยน 
ขนาด 30 ลบ.ม. ตามรูปแบบและ
รายการของ อบต.แก่งเสี้ยน  

1,๐55,๐๐๐.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 1,๐55,๐๐๐.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,๐55,๐๐๐.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

บ่อบาดาล
บริเวณบ้าน 
รต.สม  อา

พาสัตย์ 
1 แห่ง 

-  ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

13. ขุดเจาะบ่อบาดาล -  เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถังเหล็ก
(แชมเปญ) บริเวณบ้านนายฉาย  
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน 
ขนาด 20 ลบ.ม. ตามรูปแบบและ
รายการของ อบต.แก่งเสี้ยน  

805,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - บ่อบาดาล
บริเวณ 

บ้านนายฉาย 
1 แห่ง 

-ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

14.
. 

ขุดเจาะบ่อบาดาล - เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถังเหล็ก
(แชมเปญ) บริเวณบ้านนางสาคู  
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน 
ขนาด 20 ลบ.ม. ตามรูปแบบและ
รายการของ อบต.แก่งเสี้ยน  

805,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - บ่อบาดาล 
บริเวณบ้าน

นางสาคู 
1 แห่ง 

-ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

15. ขุดเจาะบ่อบาดาล - เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถังเหล็ก
(แชมเปญ) บริเวณบ้านนายองค์  
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน 
ขนาด 20 ลบ.ม. ตามรูปแบบและ
รายการของ อบต.แก่งเสี้ยน  

805,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - บ่อบาดาล 
บริเวณบ้าน
นายองค์ 
1 แห่ง 

-ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

16. ก่อสร้างประปาหอ
ถังเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ 
อุปโภคบริโภคท่ีเพียง พอกับ
ความต้องการ 

ก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก (แชมเปญ) 
บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4, 5, 6, 7  
ต.แก่งเสี้ยน 

4,000,000.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 4,000,000.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

4,000,000.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

-ราษฎรได้มีน้ า 
ในการอุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอกับความต้องการ 

กองช่าง 

17. ขยายเขตระบบ
ประปา 

-เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน 

400,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

-ราษฎรได้มีน้ า 
ในการอุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอกับความต้องการ 

กองช่าง 

 
- 54 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

18. ขยายเขตระบบ
ประปา 

-เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 
 

ขยายเขตระบบประปา บริเวณบ้าน 
นายบุญเรือง อินทรักษ์ – บ้านนายสมยศ  
หนูขาว หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก โดยเดิน
ท่อ PVC ระยะทางยาว 900 ม.พร้อมขุด
ฝังกลบ ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   

20๐,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ระบบประปา 
1 แห่ง 

-ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

19. ขยายเขตระบบ
ประปา 

-เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 
 

ขยายเขตระบบประปา บริเวณซอย  
ผอ.จ านงค์  ยอดข า หมู่ท่ี 7 บ้านท่า
ดินสอพอง โดยเดินท่อ PVC ขนาด  
2 น้ิวระยะทางยาว 650 ม. ตาม 
แบบรูปและรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน   

65,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ระบบประปา 
1 แห่ง 

-ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

20. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา 
 

-เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ก่อสร้างหอถังประปาบริเวณบ้านนางสาคู  
ขวัญอ่อน บ้านหนองจอก ม.5  ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด อบต.แก่งเสี้ยน 

50๐,0๐๐.-  
 (งบ อบต.) 

 - - หอถังประปา 
1 แห่ง 

 

-ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา 
 

-เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณ
ชุมชนเขาใหญ่พัฒนา พร้อมวางท่อเมน
จ่ายน้ า ตามแบบรูปและรายการละเอียด  
อบต.แก่งเสี้ยน 

1,00๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 1,00๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,00๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ระบบประปา
1 แห่ง 

-ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

22. 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาขนาด 
ใหญ่ 

-  เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ฝังท่อเมนต์ประปาในพื้นท่ี บ้านหนอง
จอก ม.5  และบ้านตรอกมะตูม ม.6 
ขนาด  ø 6 น้ิว ตามรูปแบบและรายการ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน  

20,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 20,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

20,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ระบบประปา 
1 แห่ง 

- ราษฎรได้มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

23. ก่อสร้างถนนลูกรัง - เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาใหญ่พัฒนา หมู่
ท่ี 4 ต าบลแก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,35๐ เมตร 

6,60๐,0๐๐.-  
(งบ อบจ., 
ทางหลวง
ชนบท) 

 6,60๐,0๐๐.-  
(งบ อบจ., 
ทางหลวง
ชนบท) 

6,60๐,0๐๐.-  
(งบ อบจ., 
ทางหลวง
ชนบท) 

ถนนลูกรัง
ยาว 

1,350 ม. 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

24. ก่อสร้างถนนลูกรัง - เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายล าพอง  
ดอนขันไพร หมู่ท่ี 7 ต าบลแก่งเสี้ยน  
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว  400 เมตร 

24๐,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนนลูกรัง
ยาว 

400 เมตร 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

25. ก่อสร้างถนนลูกรัง - เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ท่ี 4 บ้านหนองสอง
ตอน เชื่อมหมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม 
ต าบลแก่งเสี้ยน  ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว  1,750 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 4,200 
ลูกบาศก์เมตร 

1,00๐,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 1,00๐,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,00๐,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนนลูกรัง 
ยาว  

1,750 เมตร 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง - เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยบ้านร.ต.
สุวรรณ หมู่ท่ี 4 ต าบลแก่งเสี้ยน  ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตรพร้อมฝัง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 1 เมตร จ านวน 8 
ท่อน  

230,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนนลูกรัง 
ยาว  

330 เมตร 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

 

27 ก่อสร้างถนนลูกรัง - เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยบ้านนาง
ดวงพร  พรมจันทร์ หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน  
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.30 เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.80 เมตร จ านวน 8 ท่อน 
จ านวน 2 จุด 

173,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนนลูกรัง 
ยาว  

230 เมตร 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

28 ก่อสร้างถนนลูกรัง - เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยบ้าน 
นายพยนต์  หนูขาว หมู่ท่ี 7 ต าบลแก่ง
เสี้ยน  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 
เมตร  หนา 0.30 เมตร  

45,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนนลูกรัง 
ยาว 

 90 เมตร 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

 

29 ก่อสร้างถนนลูกรัง - เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยบ้าน 
นายปัญญา  คงกระพันธ์ หมู่ท่ี 7 ต าบล 
แก่งเสี้ยน  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร  หนา 0.30 เมตร  

167,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนนลูกรัง 
ยาว 

350เมตร 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

 

30 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยบ้านนาง
สายบัว แย้มพราหม หมู่ท่ี 7 ต.แก่งเสี้ยน  
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.30 เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน  

120,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนนลูกรัง 
ยาว  

150 เมตร 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

 

 
 

- 59 - 
 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

31 ก่อสร้างถนนลูกรัง - เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยหลังวัดเขา
เทพนิมิต หมู่ท่ี 7 ต.แก่งเสี้ยน  ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 
0.30 เมตร 

400,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนนลูกรัง 
ยาว  

650 เมตร 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

 

32 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางที่ได้
มาตรฐาน 

ถนนสายไร่ปาล์ม  หมู่ท่ี ๔  บ้านหนอง 
สองตอน  ต าบลแก่งเสี้ยน  เชื่อมถนน
สายหนองจอก-หนองกุ่ม  หมู่ท่ี 6 ต าบล 
หนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัด
กาญจนบุรี  ขนาดกว้าง 7 เมตร   
ยาว  3,3๐๐ เมตร  หรือมีพื้นท่ีลาดยาง 
ไม่น้อยกว่า  23,1๐๐  ตร.ม.   

11,935,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 11,935,๐๐๐.- 
 (งบ อบจ.) 

11,935,๐๐๐.- 
 (งบ อบจ.) 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   

3,3๐๐ เมตร  

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต   

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
 

ถนนสายบ้านเขาคอก บ้านหนองจอก   
หมู่ท่ี ๕  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ ม.  
ยาว  ๒,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี 
พื้นที ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.   

๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   

๒,๐๐๐ ม. 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐานและลดปัญหาฝุ่น
ละอองท่ีท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจได้ 

กองช่าง 

- 60 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

34 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต   

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ 

ถนนสายเขาคอก หมู่ท่ี ๕ ต.แก่งเสี้ยน   
อ.เมือง  ถึงถนนในเขต  ต.หนองโรง   
อ.พนมทวน  ขนาดกว้าง ๖  ม. ยาว  
๒,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕  ม.  หรือมีพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐  ตร.ม. วางท่อ 
ระบายน้ า คสล. Ø ๐.๘๐  เมตร  ยาว  
๑ ม. จ านวน ๔ จุดๆ ละ  ๙ ท่อน  

๖,๖๔๒,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

 ๖,๖๔๒,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๖,๖๔๒,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  

๒,๒๐๐ ม. 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 
-  ลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจได้ 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
 
 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

ถนนสายแทรกเตอร์  หมู่ท่ี 6  บ้านตรอก
มะตูม  ต าบลแก่งเสี้ยน เชื่อมถนนสาย
หนองกุ่ม หมู่ท่ี ๖  ต าบลหนองกุ่ม  
อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  
ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 550 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า  3,30๐  
ตร.ม.   
 

๑,๗15,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 ๑,๗15,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

๑,๗15,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  

550 เมตร     

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท า
ให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ 

กองช่าง 

 
- 61 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

36 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

ถนนสายวัดหนองปลวก – บ้านนายชั้ว 
ม.๖ ต.แก่งเสี้ยน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
ม. ยาว ๒,๑๕๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกบด
อัดพายท์โค้ท  กว้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. 
ตามสภาพ หรือมีพื้นท่ีลาดยางฯไม่น้อย
กว่า ๑๐,๗๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กลอดถนน 
ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จ านวน ๓ จุดๆ ละ ๘ 
ท่อน   

๕,๙๒๒,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 ๕,๙๒๒,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

๕,๙๒๒,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  

๒,๑๕๐ ม. 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 
- ลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจได้ 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

ถนนสายรางสมอ บ้านตรอกมะตูม ม.๖  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,7
๕๐ ม. ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

๕,250,๐๐๐.- 
(งบ อบต. หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 ๕,250,๐๐๐.- 
(งบ อบต. หรือ
หน่วยงานอื่น) 

๕,250,๐๐๐.- 
(งบ อบต. หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  

1,7๕๐ ม. 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 
-  ลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจได้ 

กองช่าง 

 
- 62 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

38 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

ถนนซอยไร่บุศรา บ้านตรอกมะตูม ม.๖  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,300 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

3,250,๐๐๐.- 
(งบ อบต. หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 3,250,๐๐๐.- 
(งบ อบต. หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,250,๐๐๐.- 
(งบ อบต. หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  

1,300 ม. 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 
- ลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจได้ 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ขยายถนนข้างทางเข้าหมู่บ้านหนองจอก 
หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน ตั้งแต่บ้านนายบุญ
เรือง อินทรักษ์ – บ้านนายอ านวย  
พระแท่น ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

90๐,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนนคอนกรีต 
1 สาย 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 

- 63 - 
 
 
 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

40 ขยายถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายหนองจอก-หนองสองตอน หมู่ท่ี 
5 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้างข้างละ 1 ม. 
ยาว 4,650ม. และปูผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 8 ม. พื้นท่ี
ลาดยางฯไม่น้อยกว่า 46,500 ตร.ม. 
ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน  

26,69๐,0๐๐.-   
(งบทางหลวง

ชนบท) 

 26,69๐,0๐๐.-   
 (งบทางหลวง

ชนบท) 

26,69๐,0๐๐.-   
 (งบทางหลวง

ชนบท) 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 

4,650 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ี และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านแฝด  บ้านหนองสองตอน  
หมู่ท่ี 4 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 205 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

615,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนน คสล. 
ยาว 205 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนายสมชาย  มาพร ถึง 
ซอยบ้านทนายหมี  บ้านหนองสองตอน  
หมู่ท่ี 4 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 470 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

1,128,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 1,128,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,128,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนน คสล. 
ยาว 470 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

- 64 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

43 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนางอุไร  บ้านหนองสอง
ตอน หมู่ท่ี 4 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 235 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

705,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนน คสล.  
ยาว 235 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านจ่าเท่ียง  บ้านหนองสอง
ตอน หมู่ท่ี 4 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง  
5 ม. ยาว 235 ม. ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

720,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนน คสล.  
ยาว 235 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก   

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
-  เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท า
ให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ 

ถนนบริเวณซอยเขาใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง  
ขนาดกว้าง 6  ม. ยาว  1,0๐๐ ม. หนา 
๐.1๕  ม. พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 
1.0๐  เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 18 
ท่อน หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,0๐๐  
ตร.ม.  

3,802,5๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

 3,802,5๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

3,802,5๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

ถนน คสล. 
ยาว 

1,0๐๐ ม. 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 
- ลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจได้ 

กองช่าง 

- 65 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

46 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก   

- เพือ่ให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ 

ถนนบริเวณครัวชมดาว หมู่ท่ี 4  บ้าน
หนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง  
ขนาดกว้าง 6  ม. ยาว  3,0๐๐ ม. หนา 
๐.1๕  ม. พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 
1.0๐  เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 18 
ท่อน หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 18,0๐๐ 
ตร.ม.  

10,800,0๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

 10,800,0๐๐.- 
 (งบ อบจ.) 

 

10,800,0๐๐.- 
 (งบ อบจ.) 

 

ถนน คสล. 
ยาว 

3,0๐๐ ม. 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 
- ลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจได้ 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนายวิรัตน์  บ้านหนองจอก 
หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 260 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

630,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนน คสล. 
ยาว 260 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 

- 66 - 
 
 
 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

48 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนแยกสายหนองจอกถึงซอยบ้านนาย
บุญชู  บุญธรรม  หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน 

3,600,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 3,600,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,600,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนน คสล.  
ยาว  

1,200 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพือ่ให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านป้าบล  บ้านหนองจอก  
หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 1,180 ม. พร้อมฝังท่อ คสล.  
ขนาด Ø 1 ม. จ านวน 20 ท่อน วางคู่
ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

3,650,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 3,650,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

3,650,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนน คสล. 
ยาว 1,180 

ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนสายบ้านนายฉาย  พุฒเอก-บ้านนาง
นิพาภร  พงษ์สวัสดิ์  บ้านหนองจอก หมู่
ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

1,50๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.,ทาง
หลวงชนบท) 

 1,50๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.,ทาง
หลวงชนบท) 

1,50๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.,ทาง
หลวงชนบท) 

ถนน คสล. 
ยาว 500 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ี และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

- 67 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

51 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

-  เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยเขาคอก บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 5 
ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,720 ม. และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กส าหรับน้ าล้นผ่านกว้าง 4 ม. 
ยาว 15 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

5,370,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 5,370,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

5,370,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนน คสล. 
2 แห่ง 

-  เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนายชยพล  หนูขาว  บ้าน
หนองจอก หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

650,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนน คสล. 
ยาว 270 ม. 

 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนายกระจ่าง  บุญมี  บ้าน
หนองจอก หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 350 ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

630,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนนซอยบ้าน 
นายกระจ่าง  

บุญมี 
ยาว 350 ม. 

 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
- 68 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

54 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนายณรงค์  นาคเมฆ  บ้าน
หนองจอก หมู่ท่ี 5 ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

360,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนน คสล. 
ยาว 150 ม. 

 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหลก็ 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนสายบ้านนายบรรจง  โคกส ารวย 
บ้าน ตรอกมะตูม หมู่ท่ี 6  ต.แก่งเสี้ยน 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 

2,40๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 2,40๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,40๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนน คสล. 
ยาว 800 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนสายซอยยิ้มใหญ่หลวง  บ้านตรอก
มะตูม หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 800 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

2,90๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.,ทาง
หลวงชนบท) 

 2,90๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.,ทาง
หลวงชนบท) 

2,90๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.,ทาง
หลวงชนบท) 

ถนน คสล. 
ยาว 800 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 

- 69 - 
 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

57 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมูบ่้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนสายบ้านนายวน  หนูขาว  บ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

3,00๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.,ทาง
หลวงชนบท) 

 3,00๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.,ทาง
หลวงชนบท) 

3,00๐,0๐๐.-  
(งบ อบต.,ทาง
หลวงชนบท) 

ถนน คสล. 
ยาว  

1,000 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนายเอี่ยม บ้านตรอกมะตูม 
ม.6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
155 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

465,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนน คสล. 
ยาว 155 ม. 

 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน 

ถนนสายทางเข้าวัดธรรมอุทยาน  บ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 330 ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

800,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนน คสล.   
ยาว 330 ม.  

 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 
 

- 70 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

60 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนางบาง บ้านตรอกมะตูม 
หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 720 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

1,730,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 1,730,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,730,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนน คสล. 
ยาว 720 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก   

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนายทวี  ปิโย บ้านตรอก
มะตูม หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 600 ม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

1,800,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 1,800,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,800,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนนซอยบ้าน
นายทวี  ปิโย 
ยาว 600 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนซอยบ้านนายใบ บ้านตรอกมะตูม 
หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 810 ม. พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 
1 ม. จ านวน 16 ท่อน วางคู่ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

2,495,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 2,495,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

2,495,0๐๐.-   
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนนซอยบ้าน
นายใบ  

ยาว 810 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 

- 71 - 
 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

63 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนสายทางขึ้นวัดเขาเทพนิมิต  บ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ท่ี 7 ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

4,68๐,0๐๐.-  
(งบ อบจ.) 

 4,68๐,0๐๐.-  
(งบ อบจ.) 

4,68๐,0๐๐.-  
(งบ อบจ.) 

ถนน คสล. 
ยาว  

1,300 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้มาตรฐาน  

ถนนสายบ้านนางสุนีย์  มีแก้ว  บ้านท่า
ดินสอพอง หมู่ท่ี 7 ต.แก่งเสี้ยน ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

60๐,0๐๐.-   
(งบ อบต.) 

 - - ถนน คสล. 
ยาว 250 ม. 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีสะดวกและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อถึงฤดูฝน 

ฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้านหนองสองตอน  
หมู่ท่ี 4 ต.แก่งเสี้ยน พร้อมขุดลอกคลอง
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 
2.00 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
15,000 ลบ.ม.  ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

ฝายน้ าล้น 
1 แห่ง 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับสะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึงฤดูฝน 

กองช่าง 

 
- 72 - 

 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

66 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อถึงฤดูฝน 

ฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้านหนองจอก  
หมู่ท่ี 5  ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 7 ม. 
ยาว 15 ม. พร้อมขุดลอกคลองขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000 
ลบ.ม.  ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ของ  อบต.แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

ฝายน้ าล้น 
1 แห่ง 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับความสะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อถึงฤดูฝน 

ฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้านเขาคอก หมู่ท่ี 5 
ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 15 ม. 
พร้อมขุดลอกคลองขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. ลึก 2.00 ม. หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลบ.ม. ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

ฝายน้ าล้น 
1 แห่ง 

-ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับความสะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

 
 

- 73 - 

ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

68 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อถึงฤดูฝน 

ฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้านตรอกมะตูม หมู่
ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน พร้อมขุดลอกคลอง
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 
2.00 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
15,000 ลบ.ม.  ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

ฝายน้ าล้น 
1 แห่ง 

-ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับความสะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อถึงฤดูฝน 

ฝายน้ าล้นบริเวณหลังวัดหนองปลวกบ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเสี้ยน พร้อม
ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. ลึก 2.00 ม. หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลบ.ม.  ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

ฝายน้ าล้น 
1 แห่ง 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับความสะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึง
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๑ ขอรับการสนับสนุน

เครื่องจักรกล   
- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 

ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล  จาก 
อบจ.กาญจนบุรี  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน   

- 
(งบ อบจ.) 

 - 
(งบ อบจ.) 

- 
(งบ อบจ.) 

- - ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน 

- เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
๔ , ๕ , ๖ และ ๗   

1๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

- ราษฎรมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

- เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีไดม้าตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๔ , ๕ , ๖ และ ๗   

1๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

- ราษฎรมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าบ้านท่าดินสอ
พอง  

- เพื่อให้ราษฎรมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคได้ตลอดเวลา 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสถานีสูบน้ า 
บ้านท่าดินสอพอง  หมู่ท่ี ๗   

๒๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - สถานีสูบน้ า 
1 แห่ง 

- ราษฎรมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคได้ตลอดเวลา 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ 

สายร้านอาหารกุ๊กโหน่ง บ้านท่าดินสอ
พอง หมู่ท่ี 7 รวมพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า 2,000 ตร.ม.  

1,000,0๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ถนนคอนกรีต  
1 แห่ง 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

๕.2  แนวทางการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
5 ซ่อมบ ารุงผิวลาด

ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
-  เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองท่ีท า
ให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ 

ถนนบ้านหนองสองตอน – บ้านตรอก
มะตูม หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน   
ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 8.00 ลบ.ม.  
ยาว 2,800 เมตร  ปริมาณลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
22,400 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

1,000,000- 
(งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

 1,000,000- 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

1,000,000- 
 (งบ อบต.หรือ
หน่วยงานอื่น) 

ถนนคอนกรีต  
1 แห่ง 

- ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางการสัญจรท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

6 งานจ้างเหมาเป่า
ล้างบ่อบาดาล  

- เพื่อให้ราษฎรมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลในเขต อบต.
แก่งเสี้ยน  

1๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- ราษฎรมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคเพียง พอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 
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ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบการศึกษา 

๖.๑  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๑ สนับสนุนกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
ความสนุกสนาน 

สนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี 2559 

1๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กนักเรียน  
4 หมู่บ้าน 

- เด็กและเยาวชนได้รับความ
สนุกสนาน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน  หมู่ท่ี ๔  
ต.แก่งเสี้ยน   

- เพื่อสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรยีนบ้านหนอง
สองตอน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

โครงการ/กิจกรรมของโรงเรยีนบ้าน
หนองสองตอน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 
 

20๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - โรงเรียน 
บ้านหนอง
สองตอน 

1 โครงการ 

- นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบการศึกษา 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๑. โครงการสืบสาน

ประเพณีวันส าคัญ
ทางศาสนา   

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีได้
ตระหนักถึงประเพณีของไทยท่ีมี
คุณค่า และเกิดความรักสามัคคี
ภายในหมู่บ้าน 

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี ๒๕๕9 

193,8๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 4 
หมู่บ้าน 

- ราษฎรในพื้นท่ีได้ตระหนักถึง
ประเพณีของไทยท่ีมีคุณค่า
และเกิดความรักสามัคคี
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

- เพื่อให้ราษฎรตระหนักถึงความ 
ส าคัญในวันวิสาขบูชา 
- เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมตามโครงการวันวิสาขบูชา  
วันส าคัญสากลโลก ประจ าปี 2559 

1๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 4 
หมู่บ้าน 

- ราษฎรตระหนักถึงความ 
ส าคัญในวันวิสาขบูชา 
- ราษฎรได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ส านักปลัด 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีได้
ตระหนักถึงประเพณีของไทยท่ีมี
คุณค่า และเกิดความรักสามัคคี
ภายในหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และ 
ประชาสัมพันธ์งานวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี ๒๕๕9 

2๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 4 
หมู่บ้าน 

- ราษฎรในพื้นท่ีได้ตระหนักถึง
ประเพณีของไทยท่ีมีคุณค่า
และเกิดความรักสามัคคี
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

                                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบการศึกษา 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 ๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑ โครงการสืบสาน
ประเพณี 
วันส าคัญทางศาสนา   

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีได้
ตระหนักถึงประเพณีของไทยท่ีมี
คุณค่า และเกิดความรักสามัคคี
ภายในหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรม
ประดิษฐ์และตกแต่งเทียนพรรษา 
ประจ าปี ๒๕๕9 

3๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน  
4 หมู่บ้าน 

- ราษฎรในพื้นท่ีได้ตระหนักถึง
ประเพณีของไทยท่ีมีคุณค่า
และเกิดความรักสามัคคี
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

- เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
ประดิษฐ์และตกแต่งเทียน
เข้าพรรษา 
- เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
พุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมตามโครงการประดิษฐ์และ
ตกแต่งเทียนพรรษาพาเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ประจ าปี ๒๕๕9 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ้ าขุนไกร 

5,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กปฐมวัย  
73 คน 

- เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ประดิษฐ์
และตกแต่งเทียนเข้าพรรษา 
- เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในขนบ
ธรรม เนียมประเพณีทางพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลัด 

2 โครงการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ ประจ าปี 
2559 

-  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น 
- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการอนรุักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 

จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติให้แก่ผู้สูงอายุ
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

14๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ผู้สูงอายุ 
562 คน 

- ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบการศึกษา 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
3 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2559 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็น
เครื่องมือส าคัญเพิ่มสามัคคีใน
ชุมชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจ าปี 2559 

6๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - ผู้สูงอายุ  
562 คน 

- ประชานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น  
- ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ขึ้น 
 

ส านักปลัด 

4 โครงการวันแม่แห่ง 
ชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

- เพื่อให้เด็กรู้จักการแสดงความ
รักความกตัญญูต่อแม่ 

จัดกิจกรรมตามโครงการวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กปฐมวัย  
73 คน 

- เด็กรู้จักการแสดงความรัก
ความกตัญญูต่อแม่ 

ส านักปลัด 

5 โครงการวันพ่อแห่ง 
ชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

- เพื่อให้เด็กรู้จักการแสดงความ
รักความกตัญญูต่อพ่อ 

จัดกิจกรรมตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กปฐมวัย  
73 คน 

- เด็กรู้จักการแสดงความรัก
ความกตัญญูต่อพ่อ 

ส านักปลัด 

6 โครงการแข่งขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจ าปี 
2559 

- เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา 

จัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร ประจ าปี 
2559 

5,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กปฐมวัย  
73 คน 

- เด็กมีระเบียบวินัย  
รักการเล่นกีฬามากขึ้น 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบการศึกษา 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
7 โครงการหนูน้อย

เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
สร้างสัมพันธ์
ครอบครัว 

- เพื่อให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการสังเกต สนใจการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 

จัดกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้ 
สู่โลกกว้าง สร้างสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 

50,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กปฐมวัย  
73 คน 

- เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการสังเกต สนใจการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น 

ส านักปลัด 

8 โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษามี
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัว เชื่อมโยงความรู้และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

จัดกิจกรรมตามศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

5,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กปฐมวัย  
73 คน 

- เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวและ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- เด็กมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและมีความภาคภูมิใจใน
ภูมปัญญาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๖.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบการศึกษา 

๖.2  แนวทางการส่งเสริมการเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
9 โครงการเฉลิพระ

เกียรติพระชนม 
พรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 
พรรษา 12 
สิงหาคม 2559 

-เพื่อจัดกิจกรรมพระราช 
กรณียกิจถวายเป็นพระราชกุศล
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
วโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง
พระเจริญพระชนมายุครบ  
84 ปี  

จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม  
ราชินีนาถ 

100,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน 
4 หมู่บ้าน 

-ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดง
ความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม  
ราชินีนาถ 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๗.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ 

๗.๑  แนวทางการพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
- - - - - - - - - - 

 
- 

 
๗.๒  แนวทางการสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท าโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
- 
 

- - - - - - - - - 
 

- 

 
๗.๓  แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวของท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
1 
 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ “ย้อน
รอยอดีตวัดถ้ าขุน
ไกร” 

-เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร 

จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรกัษ์และส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์“ย้อนรอยอดตีวัด
ถ้ าขุนไกร” 

10,000.- 
(งบ อบต.) 

 - - เด็กปฐมวัย  
73 คน 

- เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ และ
สร้างจิตส านึกการอนุรกัษ์สถาน
โบราณของท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



           บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           โดยองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตามกรอบการประสานที่ (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด) 
 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม 
1. ขุดลอกล าห้วยเขาทอง พร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น  บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ ต.แก่งเสีย้น  

ถึงหมู่ที่ ๖  ต.ปากแพรก สภาพเดมิกว้าง ๔ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.  โดยเฉลี่ยยาว ๒,๕๐๐ 
ม. ต้องการขุดลอกให้ได้ขนาดกว้าง ๘ ม. ลึก ๒.๕๐ ม. ยาว  ๒,๕๐๐ ม.  ความลาด
เอียง ๑:๐.๕ พร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น  
มข ๒๕๒๗ ขนาดกว้าง ๑๐ ม.  สนัฝายสูง ๒ ม.  ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม.  จ านวน ๒ จุด 

1,837,000 1,837,000 1,837,000 5,511,000 

2. ขุดลอกล าห้วยสายบ้านหนองจอก  หมู่ที่ ๕  ต.แก่งเสี้ยน  สภาพเดมิกว้าง  ๖.๐๐ ม. 
ลึก ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐  ม. ต้องการขุดลอกใหไ้ด้ ขนาดกว้าง ๑๐ ม.  ลึก ๓ ม.  ยาว 
๕,๐๐๐ ม.   

5,300,000 5,300,000 5,300,000 15,900,000 

3. ขุดสระน้ าบรเิวณโรงเรยีนบ้านหนองปลวกเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 6  
ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรปูและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสีย้น 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

4. ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  บ้านท่าดินสอพอง  หมู่ที่ 5,7  ต.แกง่เสี้ยน  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 13 เมตร  ยาว  22  เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พร้อมก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างโครงเหล็ก  ประกอบด้วย   งานฐานราก-ตอม่อ , งาน
เสาโครงเหล็ก , งานไฟฟ้าติดตั้งโคมสปอรต์ไลท์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

1,622,000 1,622,000 1,622,000 4,866,000 

5. ปรับปรุงสนามกีฬาบรเิวณโรงเรยีนบ้านหนองปลวก ต.แก่งเสี้ยน ตาม 
แบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 
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แบบ ผ.02 



            บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            โดยองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตามกรอบการประสานที่ (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด) 
 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม 
6. ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง ม.7 ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรูปและ

รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

7. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกโรงไม้ป้อมต ารวจ ด.ต.ถนอมเกียรติ   
กาญจนรัตกุล ระยะทาง 3,000 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

8. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็ก(แชมเปญ) บริเวณบ้าน  
รต.สม  อาพาสัตย์  บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ต.แก่งเสี้ยน ขนาด  
30 ลบ.ม. ตามรูปแบบและรายการของ อบต.แก่งเสี้ยน  

1,055,000 
 

1,055,000 
 

1,055,000 
 

3,165,000 

9. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณชุมชนเขาใหญ่พัฒนา พร้อมวางท่อเมน
จ่ายน้ า ตามแบบรูปและรายการละเอียด อบต.แก่งเสี้ยน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 

10. ฝังท่อเมนต์ประปาในพ้ืนที่ บ้านหนองจอก ม.5  และบ้านตรอกมะตูม ม.6 
ขนาด  ø 6 นิ้ว ตามรูปแบบและรายการของ อบต.แก่งเสี้ยน  

20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000 

11. ก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 ต าบลแก่งเสี้ยน  ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 1,35๐ เมตร 

6,600,000 6,600,000 6,600,000 19,800,000 

12. ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน เชื่อมหมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต าบลแก่งเสี้ยน  ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว  1,750 เมตร  
หนา 0.30 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 4,200 ลกูบาศก์เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 
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แบบ ผ.02 



                   บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตามกรอบการประสานที่ (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด) 
 
ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม 
13. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ปาล์ม  หมู่ที่ ๔   

บ้านหนองสองตอน  ต าบลแก่งเสี้ยน  เชื่อมถนนสายหนองจอก-หนองกุ่ม  
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาดกว้าง  
7 เมตร  ยาว  3,3๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า  23,1๐๐  
ตร.ม.   

11,935,000 11,935,000 11,935,000 35,805,000 

14. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเขาคอก  
บ้านหนองจอก  หมู่ที ่๕  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ ม.  ยาว  ๒,๐๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพ้ืนที ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.   

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 

15. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาคอก หมู่ที่ ๕  
ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง  ถึงถนนในเขต  ต.หนองโรง  อ.พนมทวน  ขนาด
กว้าง ๖  ม. ยาว  ๒,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕  ม.  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๓,๒๐๐  ตร.ม. วางท่อระบายน้ า คสล. Ø ๐.๘๐  เมตร  ยาว ๑ ม.   
จ านวน ๔ จุดๆ ละ  ๙ ท่อน  

6,642,000 6,642,000 6,642,000 19,926,000 

16. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแทรกเตอร์  หมู่ที่ 6   
บ้านตรอกมะตูม  ต าบลแก่งเสี้ยน เชื่อมถนนสายหนองกุ่ม  หมู่ที่ ๖   
ต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 550 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า  3,30๐  ตร.ม.   
 

1,715,000 1,715,000 1,715,000 5,145,000 
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แบบ ผ.02 



               บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตามกรอบการประสานที่ (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด) 
 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม 
17. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดหนองปลวก –  

บ้านนายชั้ว ม.๖  ต.แก่งเสี้ยน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๑๕๐ ม. 
ไหล่ทางหินคลุกบดอัดพายท์โค้ท  กว้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. ตามสภาพ หรือ 
มีพ้ืนทีล่าดยางฯไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กลอดถนน ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จ านวน ๓ จุดๆ ละ  
๘ ท่อน   

5,922,000 5,922,000 5,922,000 17,766,000 

18. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรางสมอ บ้านตรอก
มะตูม ม.๖  ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,7๕๐ ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

5,250,000 5,250,000 5,250,000 15,750,000 

19. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยไร่บุศรา บ้านตรอก
มะตูม ม.๖  ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 9,750,000 

20. ขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองจอก- 
หนองสองตอน หมู่ที่ 5 ต.แก่งเสี้ยนขนาดกว้างข้างละ 1 ม. ยาว 4,650ม. 
และปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 8 ม. พื้นที่ลาดยางฯ 
ไม่น้อยกว่า 46,500 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน  

26,690,000 26,690,000 26,690,000 80,070,000 
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แบบ ผ.02 



                       บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
            โดยองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

           ตามกรอบการประสานที่ (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด) 
 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม 
21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉาย  พุฒเอก- 

บ้านนางนิพาภร  พงษ์สวัสดิ์  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ต.แก่งเสี้ยน  
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณครัวชมดาว หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง  ขนาดกว้าง 6  ม. ยาว   
3,0๐๐ ม. หนา ๐.1๕  ม. พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 1.0๐  เมตร 
จ านวน 2 จุด ๆ ละ 18 ท่อน หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18,0๐๐ ตร.ม. 

10,800,000 10,800,000 10,800,000 32,400,000 

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน  ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง  ขนาดกว้าง 6  ม. ยาว   
1,0๐๐ ม. หนา ๐.1๕  ม. พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 1.0๐  เมตร 
จ านวน 2 จุด ๆ ละ 18 ท่อน หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,0๐๐ ตร.ม.  

3,802,500 3,802,500 3,802,500 11,407,500 

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวน  หนูขาว   
บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 
ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 
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แบบ ผ.02 



 
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
ตามกรอบการประสานที่ (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม 
25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบรรจง  โคกส ารวย   

บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.  
ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 7,200,000 

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยิ้มใหญ่หลวง  บ้านตรอกมะตูม 
หมู่ที่ 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 8,700,000 

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้ึนวัดเขาเทพนิมิต   
บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. 
ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

4,680,000 4,680,000 4,680,000 14,040,000 

28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมชาย  มาพร ถึง 
ซอยบ้านทนายหมี  บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง  
4 ม. ยาว 470 ม. ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

1,128,000 1,128,000 1,128,000 3,384,000 
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                          บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
โดยองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตามกรอบการประสานที่ (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด) 
 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม 
29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าบล  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 

ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,180 ม. พร้อมฝังท่อ คสล.  
ขนาด Ø 1 ม. จ านวน 20 ทอ่น วางคู่ตามแบบรูปและรายการละเอียด 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

3,650,000 3,650,000 3,650,000 10,950,000 

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกสายหนองจอกถึงซอยบ้านนายบุญชู  
บุญธรรม  หมู่ที่ 5 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ตาม 
แบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 10,800,000 

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาคอก บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 5  
ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,720 ม. และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กส าหรับน้ าล้นผ่านกว้าง 4 ม. ยาว 15 ม. ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

5,370,000 5,370,000 5,370,000 16,110,000 

32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางบาง บ้านตรอกมะตูม   
หมู่ที่ 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 720 ม. ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

1,730,000 1,730,000 1,730,000 5,190,000 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
ตามกรอบการประสานที่ (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม 
33. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายใบ บ้านตรอกมะตูม  

หมู่ที่ 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 810 ม. พร้อมฝังท่อ คสล.  
ขนาด Ø 1 ม. จ านวน 16 ทอ่น วางคู่ตามแบบรูปและรายการละเอียด 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

2,495,000 2,495,000 2,495,000 7,485,000 

34. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายทวี  ปิโย บ้านตรอกมะตูม 
หมู่ที่ 6 ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 5,400,000 

รวมทั้งสิ้น  34  โครงการ 500,020,500 500,020,500 500,020,500 1,500,061,500 
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บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุร ี

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม  ๓  ป ี

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

๑.) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาศกัยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

                

     ๑.๑  แนวทางการพัฒนาคน  ชุมชน  สังคม  
การศึกษา  และสาธารณสุข 

๖ ๒,๔๐๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๒,๔๐๘,๐๐๐ 

     ๑.๒  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

๓ ๘๗,๙๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๘๗,๙๐๐ 

รวม ๙ ๒,๔๙๕,๙๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๒,๔๙๕,๙๐๐ 
๒.) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร  และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

                

     ๒.๑  แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลพิษ 

๑ ๒,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒,๕๐๐ 

     ๒.๒  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า   ๔ ๙,๔๔๒,๐๐๐ ๓ ๙,๑๓๗,๐๐๐ ๓ ๙,๑๓๗,๐๐๐ ๑๐ ๒๗,๗๑๖,๐๐๐ 

     ๒.๓  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการเกษตร       

๑ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ 

     ๒.๔  แนวทางการดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ใหเ้หมาะสม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๖ ๙,๔๘๔,๕๐๐ ๓ ๙,๑๓๗,๐๐๐ ๓ ๙,๑๓๗,๐๐๐ ๑๒ ๒๗,๗๕๘,๕๐๐ 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 รวม  ๓  ปี 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

๓.)  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคณุภาพและคณุค่า
ทางสังคม 

                

       ๓.๑  แนวทางการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 

๙ ๑,๒๖๖,๐๘๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๑,๒๖๖,๐๘๐ 

       ๓.๒  แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ  สนาม
กีฬา 

๔ ๗,๐๒๒,๐๐๐ ๓ ๖,๖๒๒,๐๐๐ ๓ ๖,๖๒๒,๐๐๐ ๑๐ ๒๐,๒๖๖,๐๐๐ 

       ๓.๓  แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมี ๑ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน                 

รวม ๑๔ ๘,๓๐๘,๐๘๐ ๓ ๖,๖๒๒,๐๐๐ ๓ ๖,๖๒๒,๐๐๐ ๒๐ ๒๑,๕๕๒,๐๘๐ 
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๔.)  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบรหิารการพฒันาบคุลากร 

                

        ๔.๑ แนวทางการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

   ๑ ๖๐๐,๐๐๐    ๐ ๐    ๐ ๐ ๑ ๖๐๐,๐๐๐ 

        ๔.๒  แนวทางการเผยข้อมูลข่าวสาร ๕ ๒,๒๘๗,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๒,๒๘๗,๘๐๐ 

     ๔.๓  แนวทางการเสริมสร้างความรู้และ
จิตส านึก 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล         

๔.๔ แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้  

  ๑๙ ๑,๕๒๐,๐๐๐    ๐ ๐     ๐ ๐ ๑๙ ๑,๕๒๐,๐๐๐ 

และการบริหารการจัดการ                 

รวม ๒๖ ๔,๔๕๗,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๖ ๔,๔๕๗,๘๐๐ 

๕.)  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาระบบ
สาธารณปูโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน  

                

๕.๑  แนวทางหารจัดหาบริการพื้นฐานท่ี
จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 

๖๒ ๑๖๖,๑๑๔,๕๐๐ ๒๘ ๑๕๐,๙๑๔,๕๐๐ ๒๘ ๑๕๐,๙๑๔,๕๐๐     

๕.๒  แนวทางการปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 

๓ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐     

รวม ๖๕ ๑๖๗,๕๑๔,๕๐๐ ๒๘ ๑๕๐,๙๑๔,๕๐๐ ๒๘ ๑๕๐,๙๑๔,๕๐๐ ๑๒๑ ๔๖๙,๓๔๓,๕๐๐ 
๖.)  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาระบบการศกึษา 
และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

          

๖.๑ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การ 

๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐     

จัดการศึกษาของชุมชน           

๖.๒ แนวทางการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการ 

๑๑ ๕๒๓,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐     

เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์                 

รวม ๑๓ ๘๒๓,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๘๒๓,๘๐๐ 
๗.)  ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารและ
การจัดการด้านเศรษฐกิจ 

                

๗.๑ แนวทางการพัฒนาฝีมือในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     

๗.๒  แนวทางการสนับสนุนให้ชุมชนร่วม
คิด ร่วมท าโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     

๗.๓ แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริม
การท่องเท่ียวของท้องถ่ิน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๓๓ ๑๙๓,๐๘๔,๕๘๐ ๓๔ ๑๖๖,๖๗๓,๕๐๐ ๓๔ ๑๖๖,๖๗๓,๕๐๐ ๒๐๑ ๕๒๖,๔๓๑,๕๘๐ 



 

 
ส่วนที ่4 

 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง 
และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

การติดตาม  (Monitoring)  

การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี  ถึงระยะใด
แล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant  Chart  ที่จะท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว  

การประเมินผล ( Evaluation )  

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard  criteria )  และ 
ตัวชี้วัด( indicators )  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ใน  2  ระดับ  คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การ
ประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ  อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจ
ว่าจะปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการนั้น   เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น  

วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดย
ก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล    เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลการด าเนิน/โครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่  โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ ในขณะที่ท า
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี
และประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามปี ดังนี้ การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการ ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

      (1)   ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน   

ความก้าวหน้า (Progress)  กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring) 

(3) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ 
ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(4) ประสิทธิผล (Effetiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(5) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด 

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
(6) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด

มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    และแผนสามปี 
ก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 
      การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี  อาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้        

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

     (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

     (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

  ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

  ขั้นตอนที่ 4   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง    

ขั้นตอนที่ 5   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี  และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 

2.  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘   ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้มีค าสั่ง 
ที ่52/๒๕๕7   ลงวันที่ ๑7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประกอบด้วย 

๑. นายจรัญ  หนูขาว  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 

  ๒. นางบานเย็น  รอดภัย  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

  ๓. นางวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 

  ๔. นายประสงค์  ทับข า  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 

  ๕. นายชยพล  หนูขาว  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 

  ๖. นางสาววิลาสิน ี จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 

  ๗. นางปณิธี  บัววัฒนา     ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 

  ๘. นายชลอ  วิจิตรานนท ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๙. นายบุญมี  พรมโคต  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๐. นายธนวรกฤต   ท่าฉลาด ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

  ๑๑. นางอารยา   พงษ์โชติ ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ/เลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า             
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ................................................................................. 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 



 

- 99 - 
 
 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล                 
การด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...................................................... 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
(3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  1 …...... ปีท่ี  2 …...... ปีท่ี  3 …...... รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

         
         
         

รวม         
 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ........................................... 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

โครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

             
             
             

รวม             
 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี .............................. 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
       
       

รวม       

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ................................ 

 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

รวม      
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
..................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................... ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... .............................................................. 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วน  ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................... ............ 
2. วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน .......................................................... .................... 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ............................................. 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

   

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 

- 102 - 
 

 5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 .....................................................................................................................................  
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม / ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
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ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ  (1)   ชาย   (2)   หญิง    
 2.  อายุ  (1)   ต่ ากว่า  20  ป ี  (2)  20 – 30  ป ี (3)   31 – 40  ปี 

(4)   41 – 50  ปี  (5)   51 – 60  ปี (6)   มากกว่า  60  ปี 
 3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา        (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (3)   อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  (4)   ปริญญาตรี  (5)   สูงกว่าปริญญาตรี  (6 )  อ่ืนๆ 
 4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)   ค้าขายธุรกิจ
ส่วนตัว 
   (4)   รับจ้าง  (5)   นักเรียนนักศึกษา  (6)   เกษตรกร 
   (7)   อ่ืนๆ  (ระบุ) ........................................................................... 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
             

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์ ที่
............................................................................. .......................................................................... 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ  (1)   ชาย   (2)   หญิง    
 2.  อายุ  (1)   ต่ ากว่า  20  ป ี (2)  20 – 30  ป ี  (3)   31 – 40  ปี 

(4)   41 – 50  ปี  (5)   51 – 60  ปี (6)   มากกว่า  60  ปี 
 3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา    (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (3)   อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
   (4)   ปริญญาตรี  (5)   สูงกว่าปริญญาตรี (6)  อื่นๆ 
 4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
   (4)   รับจ้าง  (5)   นักเรียนนักศึกษา (6)   เกษตรกร 
   (7)   อ่ืนๆ  (ระบุ) ........................................................................... 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนา                       ด้าน .........................  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 
 
 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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6.  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนด              

ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรายไตรมาตร  ดังนี้ 
(1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) 
(2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
(3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน) 
(4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

 
โดยจะด าเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้

ผู้บริหาร  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาต าบลแก่งเสี้ยน  เพ่ือประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่
ต าบลแก่งเสี้ยน ทราบภายในเดือนธันวาคม   โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการ              
ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีศักยภาพที่จะสามารถด าเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพ  
จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ                       
เพ่ือที่จะน ามาจัดท าเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

7.  รูปแบบการติดตามประเมินผลก าหนดให้ใช้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบรายงาน
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-plan ) เพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 

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



 

 

ภาคผนวก ก 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองฯ จังหวดักาญจนบุรี 

 

 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐  
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ ๒๕  
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  

๓.๑ วิสัยทัศน์ (๕)  
๓.๒ พันธกิจ (๕)  
๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๕)  
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕)  
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕)  

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงานใน
แต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด 

๑๐ 
(๓) 
 

(๓) 
(๒) 
 

(๒) 
 

 

๒.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ 
    การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
   - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
   - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
    การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น ก าลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
   - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท. 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
    การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายมนและ
ภายนอกของ อปท. 
     SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
   - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
   - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 
 

๒๕ 
 
 
 

๔ 
(๒) 
(๒) 
 

๕ 
(๓) 
 
 

(๒) 
 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 

 

 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

    สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
   - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
   - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
   - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา 

๖ 
(๒) 
 

(๒) 
 

(๒) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ 

    มีลักษณะแสดงสถานที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ 
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
   - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

๖๕ 
๕ 
 

(๓) 
(๒) 

 

๓.๒ พันธกิจ     
   - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
   - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์     มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พ้ืนที่ 
   - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 
ศักยภาพของ อปท. 
   - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 
 

๑๐ 
 

(๔) 
(๔) 
 

(๒) 
 

 

๓.๔ เป้าประสงค์     สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี 
 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

 
 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด 
   - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์ 
   - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 

 

  ค่าเป้าหมาย 
   - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งด้านปริมาณ
งาน งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
   - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

๑๒ 
 
 

(๖) 
 
 

(๖) 

 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
   - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 

๑๓ 
(๘) 
(๓) 
 

(๓) 
(๒) 
(๕) 
 

(๓) 
 

(๒) 

 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐  

 
หมายเหตุ :  
  ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากเอกสาร รายงาน แบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 


