
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ควบคุม 
และป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก   
 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
แก่งเส้ียนมีสุขภาพแข็ง 
แรงและปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 
 

ครัวเรือนในเขตผิด
ชอบ  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  อัตราการปว่ย
และอัตราการ
ตายด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสุขภาพที่
แข็งแรงและปลอด
จากโรคไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการรณรงคป์้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  

เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการ
เสีย ชีวิตเนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของราษฎรในพื้นที ่
และเพื่อ ควบคุม
ประชากรสุนัข แมว ให้
เป็นสัตว์เล้ียงที่มีคุณภาพ 
และปริมาณที่เหมาะสม 

สุนัขและแมว ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

50,000  - - - - อัตราเส่ียงต่อการ
เสียชีวิตเนื่องจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ของราษฎรใน
พื้นที่ลดลงเป็น 0 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า และมี
ชีวิต ความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์อัคร
ราชกุมารี ประจ าปี 
2562 

เพื่อให้ราษฎรปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมีชวีิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
 

สุนัขและแมว ใน
เขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน   

- 68,460 - - - อัตราการเส่ียงต่อ
การเสียชีวิต
เนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของ
ราษฎรในพื้นที่
ลดลง ร้อยละ 80 

ราษฎรปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและ 
มีชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนตามโครงการ
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธาณ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
ประจ าปี 2562 

เพื่อให้ราษฎรปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมีชวีิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

สุนัขและแมว ใน
เขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน   

- 20,000 - - - อัตราการเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิต
เนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของ
ราษฎรในพื้นที่
ลดลง ร้อยละ 80 

ราษฎรปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและ 
มีชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ประจ าปี 2563 

เพื่อให้ราษฎรปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมีชวีิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

สุนัขและแมว ใน
เขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน   

- - 74,460 75,000 75,000 อัตราการเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิต
เนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของ
ราษฎรในพื้นที่
ลดลง ร้อยละ 80 

ราษฎรปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและ 
มีชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครง 
การสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ประจ าปี 2563 

เพื่อให้ราษฎรปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและมีชวีิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

สุนัขและแมว ใน
เขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน   

- - 20,000 20,000 20,000 อัตราการเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิต
เนื่องจากโรคพิษ
สุนัขบ้าของ
ราษฎรในพื้นที่
ลดลง ร้อยละ 80 

ราษฎรปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและ 
มีชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

7 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
วิธีการใช้บริการตลอดจน
เข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการการท างาน
ของระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน ๔ หมูบ่้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนเข้าใจ
ขั้นตอนและวธิ ี
การใช้บริการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินถูกต้องเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับโอกาส
และเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน
อย่างเท่าเทียมกัน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการรับลงทะเบยีน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เคลื่อนที่ อบต.แก่งเสีย้น  
  

เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อ
ราชการ ของประชาชน 
ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงบริการของหนว่ย 
งาน ท าให้สนองความ
ต้องการและเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประชาชน 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ป่วยเอดส์ ใน
เขต อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

7,500 - - - - กลุ่มเป้าหมายได้ 
รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
เข้าถึงบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ร้อยละ 80  

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และประชาชนทัว่ไป
ได้รับบริการที่ดี  
สะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

9 โครงการประชาสมัพันธ์
และรับลงทะเบียนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เคลื่อนที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
งานบริการของรัฐ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 
 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์
ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน  4  
หมู่บ้าน   

- 7,500 - - - ประชาชนในเขต
พื้นที่ และ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับบริการที่ดี  
สะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง 
ร้อยละ 80 

เกิดความสัมพันธ ์
ความเข้าใจอันด ี
และความร่วมมอืกัน
ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบล         
แก่งเส้ียนกับ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

10 อุดหนุนโครงการด าเนิน 

งานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบรุี
  
  
   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนิน
ตามโครงการด าเนินงาน
ตามภารกจิของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี   

ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี  
จ านวน ๑ 
โครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนิน 
งานบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของ
โครงการฯ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์การด าเนิน
โครงการและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านผู้ยากไร้ ในเขต  
อบต.แก่งเสี้ยน  

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมขององค์กรในการ
ซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านพักอาศัยให้ผู้มี
ฐานะยากจน 

บริเวณพื้นที่ในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

150,000 150,000 100,000 100,000 100,000 ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน มั่นคง
แข็งแรง ร้อยละ
8๐ 

ผู้ที่มีฐานะ
ยากจน ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 
มีบ้านพักอาศัยที่
มั่นคงแข็งแรง 

ส านักปลดั 

12 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
สวัสดิการผูสู้งวัย ผูด้้อย 
โอกาส สงเคราะหค์รอบ 
ครัวผู้มรีายได้น้อย และ 
ไร้ที่พึ่ง   
  

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สวัสดิการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก ่
ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส 
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง  

ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส 
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
และคนไร้ที่พึ่ง ในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการช่วย 
เหลืออย่างทั่วถึง 
ร้อยละ 80 

ประชาชน 
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ (ชราบาล) 
ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง 
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบรุี  
ประจ าปี ๒๕61   

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ประชาชน อายุ ๕๕ ปี 
ขึ้นไป ในเขตพื้นที่ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

60,000 - - - - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
จากการเรียนรูเ้พิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุได้รับความ 
รู้อย่างต่อเนื่องใน
การดูแลสุขภาพ
กายและจิตใจ 

ส านักปลดั 
 

14 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ 
ในกลุ่มผูสู้งอายุต าบลแก่งเสีย้น  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต อบต.
แก่งเส้ียน มีสุขภาพช่องปาก 
ที่ดีและถูกสุขอนามัย 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

50,000  - - - - ผู้สูงอายุในเขต อบต. 
แก่งเส้ียน ได้รับการ
ตรวจสภาวะช่องปาก
และได้รับบริการ 
ทันตกรรมที่เหมาะสม 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
มีสุขภาพชอ่งปาก 
ที่ดีและถูก
สุขอนามัย 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่1  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุ ในเขต 
อบต. 
แก่งเส้ียน ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

5,086,8๐๐ 5,400,000 6,500,000 8,000,000 9,500,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 
 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

16 เบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ผู้พิการ ในเขต 
อบต. 
แก่งเส้ียน ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

๑,536,๐๐๐ 1,700,000 2,020,000 2,200,000 2,400,000 ร้อยละ 100 
ของผู้พิการที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการมีคุณภาพชวีิต 
ที่ด ี

ส านักปลดั 

17 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วย
เอดส์ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้ป่วยเอดส ์ ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน ที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน  
จ านวน ๔ หมูบ่้าน 

36,000                                                                            90,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ป่วยเอดส ์
ที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่2  แนวทางการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ สนามกฬีา   
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน  
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต. 
แก่งเส้ียน  

บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 1 แห่ง 

175,0๐๐  - - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อราชการ 
ร้อยละ 80 
 

บริเวณองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน มีสภาพ 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่2  แนวทางการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ สนามกีฬา   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น 
บริเวณบา้นหนองจอก  
หมู่ที่ 5 ต.แก่งเสี้ยน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนออกก าลัง
กาย ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด  

เครื่องออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้านบริเวณบ้านหนอง
จอก หมู่ที่ 5 ต.แก่งเส้ียน 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์    
จ านวน 1 แห่ง 

- - 200,๐๐๐ - - ประชาชนและ
เยาวชน มีเครื่อง
ออกก าลังกาย 
ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนและ
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยา 
เสพติด 

 

20 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น 
บริเวณบา้นตรอกมะตมู 
หมู่ที่ 6 ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนออกก าลัง
กาย ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด  

เครื่องออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้านบริเวณบ้านตรอก
มะตูม หมู่ที่ 6 ต.แก่งเส้ียน 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์    
จ านวน 1 แห่ง 

-  - - 200,๐๐๐ - ประชาชนและ
เยาวชนมีเครื่อง
ออกก าลังกาย 
ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนและ
เยาวชน มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพติด 

กองช่าง 

21 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น 
บริเวณบา้นท่าดินสอพอง 
หมู่ที่ 7 ต.แก่งเสี้ยน  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน ออกก าลัง
กาย ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด  

เครื่องออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้านบริเวณบ้านทา่ดินสอ
พอง หมู่ที่ 7 ต.แก่งเส้ียน 
ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 200,๐๐๐ ประชาชนและ
เยาวชนมีเครื่อง
ออกก าลังกาย 
ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนและ
เยาวชน มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพติด 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที ่3  แนวทางการปลูกฝังจิตส านกึให้ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน     
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  

 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความเข้าใจเกีย่วกบั
แนวความคิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
มีจิตส านึกการอยู่รว่มกัน
ในสังคมอย่างสันติสุข 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน ๔ หมูบ่้าน 

๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าใจ
แนวความคิดการ
เคารพสิทธิ
มนุษยชนขั้น
พื้นฐาน 

ประชาชนมีจิตส านกึ
การอยู่รว่มกันใน
สังคมอย่างสันติสุข 

ส านักปลดั 

รวม  จ านวน  ๒2  โครงการ 7,291,300 7,575,960 9,154,460 10,835,000 12,535,000 - - - 
 


