
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๔๑ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข  

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

80,๐๐๐  80,๐๐๐  80,๐๐๐ 80,๐๐๐ 80,๐๐๐ ชุมชนมีการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามปณิธานศาสตราจารย ์
 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี  

เพื่อให้ราษฎรปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมีชวีิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

สุนัขและแมว ใน
เขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน   

80,000 88,000 96,800 106,480 117,128 อัตราการเสี่ยง 
ต่อการเสียชีวิต
เนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของ
ราษฎรในพื้นที่
ลดลง ร้อยละ 80 

ราษฎรปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและ 
มีชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

เพื่อให้ราษฎรปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมีชวีิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

สุนัขและแมว ใน
เขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน   

9,000 9,900 10,890 11,979 13,176 อัตราการเสี่ยง 
ต่อการเสียชีวิต
เนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของ
ราษฎรในพื้นที่
ลดลง ร้อยละ 80 

ราษฎรปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและ 
มีชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๔๒ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
แก่งเส้ียนมีสุขภาพแข็ง 
แรงและปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 
 

ครัวเรือนในเขต
รับผิดชอบ อบต.
แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

180,900  198,990  218,889  240,778  264,856  อัตราการปว่ย
และอัตราการ
ตายด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสุขภาพที่
แข็งแรงและปลอด
จากโรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 
 

รวม 349,900 296,890 406,579 439,237 475,160    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๔๓ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุและเครือข่าย  
 
 

เพื่อเพิ่มความสามารถ
ผู้รับบริการสูงอายุในการ
พึ่งพาตนเองจากการสร้าง
สุขภาวะที่ดี ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม  

ผู้สูงอายุ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้น าชุมชน 
และเจ้าหนา้ที่ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 112 คน 

100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 ผู้สูงอายุในต าบล
แก่งเส้ียนผ่าน
เกณฑ์ผู้สูงอายุ 
ที่พึงประสงค์  
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุในต าบล 
แก่งเส้ียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับบริการ
สุขภาวะที่ดี ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว โดยศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  

เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ัน
ดีในครอบครัว และ
ครอบครัวได้ใช้เวลา
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 15 
ครอบครัว 

70,000  77,000 84,700 93,170 102,487 ความรุนแรงของ 
ครอบครัวใน
ชุมชนลดลง  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การอยู่รว่ม 
กันของคนใน
ครอบครัวมากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการปันยิ้มสร้างสุข 
พัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุ
ด้วยวถิีพอเพยีง  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้สูงอายุ ในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 

ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้จากการ
เรียนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุได้รับความ 
รู้อย่างต่อเนื่องในการ
ดูแลสุขภาพกายและ
จิตใจ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๔๔ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เยาวชน  

เพื่อท าให้เด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
ค่านิยมด้านคุณธรรม
จริยธรรม สามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติในชีวิต               
ประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็น
การสร้างทรัพยากรบุคคล
ของชาติให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน 
ตั้งแต่ระดับประถม 
ศึกษา ระดับมธัยม 
ศึกษาในพื้นที่ 
จ านวน 150 คน 

45,000 49,500 54,450 59,895 65,885 เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ 
น าไปประพฤติ 
ปฏิบัติในชีวิต               
ประจ าวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 60 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแก่งเส้ียน 
ตระหนักในค่านิยม
ด้านคุณธรรม                  
จริยธรรม สามารถ
น าไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  
 

ส านักปลัด 

5 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวยัอันควร และหา่งไกล
เอดส ์ 

เพื่อสร้างความตระหนัก
และองค์ความรู้เรื่อง
บทบาทและคุณค่าความ
เป็นชาย/หญิง ในสังคม
พัฒนาการทางเพศ การ
จัดอารมณ์สัมพันธภาพ
ทางเพศ พฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศ การเสริมสร้าง
สุขภาพวัยรุ่น 

เด็กและเยาวชนใน
เขต อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

20,000 22,000 24,200 26,620 29,282 กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเป็นแกน
น าเผยแพร่ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์
และเพศ สัมพันธ ์
ในโรงเรียนและ
ชุมชน ร้อยละ 
80 
 
 

เด็กและเยาวชน 
มีทักษะและภูมิคุ้ม 
กันในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยว 
ข้องกับเรื่องเพศและ
โรคเอดส์ ลดปัญหา
การท าแท้ง 

ส านักปลัด 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๔๕ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการตรวจคัดกรองปัญหา
ทางสายตาและการปอ้งกัน
ภาวะผิดปกติของการมองเห็น
ในผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาทาง
สายตา องค์การบริหารสว่น
ต าบลแก่งเส้ียน  
 
  

เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มี
ปัญหาทางสายตามีความรู้
ในการดูแลสุขภาพสายตา
ที่ถูกต้อง ผู้สูงอายแุละผู้มี
ปัญหาทางสายตาได้รับ
การตรวจสุขภาพสายตา 
ดูแลรักษาสายตา/ส่งต่อ
ท าการรักษาอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุและผู้มี
ปัญหาทางสายตา 
จ านวน 500 คน 

220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 ผู้สูงอายุและผู้มี
ปัญหาทางสายตา 
ร้อยละ 100 
ได้รับการดูแล
ปัญหาทางสายตา
และสามารถใช้
ชีวิตได้อย่าง 
ปกติสุข  

ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหา
ทางสายตา มีสขุภาพ
สายตา มีคุณภาพีชวีิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม ๕๕๕,๐๐๐ ๖๐๘,๕๐๐ ๖๖๕,๓๕๐ ๗๒๕,๘๘๕ ๗๙๐,๔๗๔    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๔๖ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที ่2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร
และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
สร้างจิตส านึกในการขับขี ่
แก่ประชาชน 

เพื่อเสริมสร้างวินัยการ 
จราจร ฝึกความมีระเบียบ
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

20,000 - - - - อุบัติเหตุในชุมชน
ลดลง ร้อยละ 80  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  

เพื่อเตรียมการป้องกัน
และระงับเหตุการณ์ 
สาธารณภยัที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

อปพร. และ
เจ้าหน้าที่  
จ านวน 40 คน 

- 30,000 - - - กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ า 
วันและถา่ยทอด 
ความรู้ให้กับคน
รอบข้าง ร้อยละ 
80  

ลดการสูญเสีย 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อชวีิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเรียนรู้การเอาตัวรอด
จากภัยใกล้ตวัในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
 

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการภัย
พิบัติให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน
เขต อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน  40  คน   

- - 30,000 - - เด็กและเยาวชน
ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องใน
การช่วยเหลือ
ตนเองเมื่อเกิด
เหตุอุบัติภัยขึ้น 
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียนรู้
วิธีเอาตวัรอดจากภยั
ใกล้ตัวทุกสถานการณ์ 

ส านักปลัด 

  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ. ๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๔๗ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที ่2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย 
พลเรือนองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน ได้มีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
และบรรเทาภยันตราย 
หรือลดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากสาธารณภยั 
ภัยทางอากาศ ภยัจากการ
ก่อวินาศภัย 

อปพร. และ
เจ้าหน้าที่  
จ านวน 30 คน 

- - - 20,000 - อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความสามารถใน
การป้องกันภัย
และบรรเทาภัย 
อันเกิดจากเหต ุ
สาธารณภยั  
ร้อยละ 80 

อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน สามารถ
จัดการความเส่ียงภัย
ก่อนจะเกิดภัยพิบัติ  
 

ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน รุ่นที่ 3  
ประจ าป ี2570    

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนที่จัดตั้ง 
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือทางราชการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  

ประชาชนในเขต
พื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน  25  คน   

- - - - 150,000 อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความสามารถใน
การป้องกันภัย
และบรรเทาภัย 
อันเกิดจากเหต ุ
สาธารณภยั  
ร้อยละ 80 

มีอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
ที่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและ
ช่วยเหลือหนว่ยงาน
ภาครัฐในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 20,000 30,000 30,000 20,000 150,000    
 


