
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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 อุดหนุนโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัตขิองอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน   
จ านวน ๔ หมูบ่้าน 

6๐,๐๐๐ - - -  กลุ่มเป้าหมาย
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

2 อุดหนุนโครงอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค ์ 
บ้านหนองสองตอน  
หมู่ที่ 4   

เพื่อสืบสานโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
หนองสองตอน 
จ านวน 20 
ครัวเรือน   

10,000  - - - - ประชาชนได้รับ
การรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาโรค
อย่างง่าย  จาก
หมอหมู่บ้านอยา่ง
ถูกวธิ ีร้อยละ 80  

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการรักษา 
และช่วยเหลอืผู้อื่น 

ส านักปลดั 

3 อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชนบ้านหนองสองตอน  
หมู่ที่ 4   

เพื่อควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่หมู่บ้าน
หนองสองตอน 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
หนองสองตอน 
จ านวน 10 
ครัวเรือน   

5,000 - - - - การควบคุมและ
ป้องกัน โรคขาด
สารไอโอดีนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กใน
ชุมชนบ้านหนองสองตอน 
หมู่ที่ 4   
 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอาย ุ๓ ปี ที่อยู่ใน
ชุมชน ได้รับการบริการที่
เหมาะสม และได้รับ
ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ  

ประชาชนใน
หมู่บ้านหนองสอง
ตอน 
จ านวน 10 
ครัวเรือน   

5,000  - - - - แม่มีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี เด็กเกิดรอด 
มีการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการได้
เต็มศักยภาพ 
ร้อยละ 80  

แม่และเด็กในชุมชนมี
อนามัยที่แข็งแรง 

ส านักปลดั 

5 อุดหนุนโครงอบรมหมอ 
หมู่บ้านในพระราชประสงค ์
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5   

เพื่อสืบสานโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
หนองจอก 
จ านวน 20 
ครัวเรือน   

10,000  - - - - ประชาชนได้รับ
การรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาโรค
อย่างง่าย  จาก
หมอหมู่บ้านอยา่ง
ถูกวธิ ีร้อยละ 80  

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการรักษา 
และช่วยเหลอืผู้อื่น 

ส านักปลดั 

6 อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชน บ้านหนองจอก 
หมู่ที่ 5   

เพื่อควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่หมู่บ้าน
หนองสองตอน 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
หนองจอก 
จ านวน 10 
ครัวเรือน   

5,000 - - - - การควบคุมและ
ป้องกัน โรคขาด
สารไอโอดีนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 

ส านักปลดั 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

7 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กใน
ชุมชนบ้านหนองจอก  
หมู่ที่ 5   
 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอาย ุ๓ ปี ที่อยู่ใน
ชุมชน ได้รับการบริการที่
เหมาะสม และได้รับ
ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ  

ประชาชนใน
หมู่บ้านหนองจอก 
จ านวน 10 
ครัวเรือน   

5,000  - - - - แม่มีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี เด็กเกิดรอด 
มีการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการได้
เต็มศักยภาพ 
ร้อยละ 80  

แม่และเด็กในชุมชนมี
อนามัยที่แข็งแรง 

ส านักปลดั 

8 อุดหนุนโครงอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค ์
บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6   

เพื่อสืบสานโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
ตรอกมะตูม  
จ านวน 20 
ครัวเรือน   

10,000  - - - - ประชาชนได้รับ
การรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาโรค
อย่างง่าย  จาก
หมอหมู่บ้านอยา่ง
ถูกวธิ ีร้อยละ 80  

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการรักษา 
และช่วยเหลอืผู้อื่น 

ส านักปลดั 

9 อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชน บ้านตรอกมะตมู 
หมู่ที่ 6   

เพื่อควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่หมู่บ้าน
หนองสองตอน 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
ตรอกมะตูม  
จ านวน 10 
ครัวเรือน   

5,000 - - - - การควบคุมและ
ป้องกัน โรคขาด
สารไอโอดีนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 

ส านักปลดั 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

10 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กใน
ชุมชนบ้านตรอกมะตูม  
หมู่ที่ 6   

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอาย ุ๓ ปี ที่อยู่ใน
ชุมชน ได้รับการบริการที่
เหมาะสม และได้รับ
ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ  

ประชาชนใน
หมู่บ้านตรอก
มะตูม 
จ านวน 10 
ครัวเรือน   

5,000  - - - - แม่มีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี เด็กเกิดรอด 
มีการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการได้
เต็มศักยภาพ 
ร้อยละ 80  

แม่และเด็กในชุมชนมี
อนามัยที่แข็งแรง 

ส านักปลดั 

11 อุดหนุนโครงอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค ์
บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7   

เพื่อสืบสานโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
ท่าดินสอพอง  
จ านวน 20 
ครัวเรือน   

10,000  - - - - ประชาชนได้รับ
การรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาโรค
อย่างง่าย  จาก
หมอหมู่บ้านอยา่ง
ถูกวธิ ีร้อยละ 80  

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการรักษา 
และช่วยเหลอืผู้อื่น 

ส านักปลดั 

12 อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชน บ้านท่าดินสอพอง  
หมู่ที่ 7   

เพื่อควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่หมู่บ้าน
หนองสองตอน 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
ท่าดินสอพอง  
จ านวน 10 
ครัวเรือน   

5,000 - - - - การควบคุมและ
ป้องกัน โรคขาด
สารไอโอดีนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 

ส านักปลดั 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๘๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

13 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กใน
ชุมชนบ้านท่าดินสอพอง   
หมู่ที่ 7   

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอาย ุ๓ ปี ที่อยู่ใน
ชุมชน ได้รับการบริการที่
เหมาะสม และได้รับ
ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
ท่าดินสอพอง  
จ านวน 10 
ครัวเรือน   

5,000  - - - - แม่มีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี เด็กเกิดรอด 
มีการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการได้
เต็มศักยภาพ 
ร้อยละ 80  

แม่และเด็กในชุมชนมี
อนามัยที่แข็งแรง 

ส านักปลดั 

14 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
พระราช ด าริด้าน
สาธารณสุข ในกจิกรรม
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
กับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่ จ านวน 20,000 
บาท/หมู่บ้าน 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

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

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

15 โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร้างศักยภาพ 

เพิ่มความเขม้แข็งของ
ผู้สูงอายุและเครือข่าย 
ประจ าปี 2561 

เพื่อเพิ่มความสามารถ
ผู้รับบริการสูงอายุในการ
พึ่งพาตนเองจากการสร้าง
สุขภาวะที่ดี ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม  

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

98,000 - - - - ผู้สูงอายุในต าบล
แก่งเส้ียนผ่าน
เกณฑ์ผู้สูงอายุ 
ที่พึงประสงค์  
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุในต าบล 
แก่งเส้ียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับบริการ
สุขภาวะที่ดี ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม 

ส านักปลดั 

16 โครงการส่งเสริมสุขภาวะ 
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน  
ประจ าปี 2561 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต   
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

80,000 - - - - ผู้สูงอายุผ่าน
เกณฑ์ผู้สูงอายุ 
ที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุสามารถดูแล
สุขภาพและแกป้ัญหา
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 

ส านักปลดั 

17 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปี 
2561 

เพื่อยุติความขัดแย้งของ
คนในชาติ สร้างเสถียร 
ภาพในทุกมิต ิทั้งด้าน 
การเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไปสู่การ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

ประชาชนในเขต   
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

70,000 - - - - ความขัดแย้งของ
คนในชุมชนลดลง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในชุมชนได้
ตระหนัก เห็นความ 
ส าคัญของความ
สามัคคี  

ส านักปลดั 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

18 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทุน 
คุ้มครองเด็ก  
 
 
 

 เพือ่ให้ชุมชนมีสว่นรว่ม ในการ   
ปกปอ้งคุ้มครองเด็ก และ
เยาวชนในชุมชนอย่างยั่งยนื 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 100 คน 

20,000  20,000 - - - เด็กและเยาวชนมี
ทักษะ ชวีิต รู้จกั
ป้องกันตนเอง
จาก ปัญหาสังคม 
ร้อยละ 80 

เกิดเครือข่ายกลุ่ม
เด็กและเยาวชนและ
มีการพัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายในการ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

ส านักปลดั 

19 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามกระบวนการ
เฝ้าคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ทักษะ ชวีิต รู้จกัคิด
วิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
และมีทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากปัญหาสังคม 
 

ผู้แทนองค์ปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ สถาน 
ศึกษา อาสา สมัคร 
แกนน าชมุชน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก
และเยาวชน และ
องค์กร/กลุ่มเดก็และ
เยาวชน ผูแ้ทนเดก็
และเยาวชนในชมุชน 
จ านวน 100 คน 

30,000 - - - - เด็กและเยาวชน 
มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์จริยธรรม 
และมีพฤติกรรม
ด้านความ
รับผิดชอบตามวยั 
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปกป้อง คุ้มครอง
เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 

20 โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว โดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน  

เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ัน
ดีในครอบครัว และ
ครอบครัวได้ใช้เวลา
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 15 
ครอบครัว 

40,000  70,000 70,000 70,000 70,000 ความรุนแรงของ 
ครอบครัวใน
ชุมชนลดลง  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การอยู่
ร่วม กันของคนใน
ครอบครัวมากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

21 โครงการส่งเสริมศูนยย์ุติ
ความรุนแรงในครอบครัว
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน  

เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจัดเก็บข้อมูล
ความตระหนัก และความ
ร่วมมือแกก่ลุ่มเป้าหมาย
ในการป้องกัน เฝ้าระวัง
ความรุนแรงในพื้นที่  
ซ่ึงสามารถน าไปสู่การ
วิเคราะห์ปัญหา และแผน
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว 

ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาฯ 
หัวหน้าสว่น
ราชการ ผู้น าชุมชน 
ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 
อาสาสมัคร และ
กลุ่มสตรีในพื้นที่
ต าบลแก่งเส้ียน  
จ านวน 60 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจใน
การป้องกัน  
เฝ้าระวังความ
รุนแรงในพื้นที่ 
และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัว  
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และสร้าง
เครือข่าย เฝ้าระวัง
ปัญหาในพื้นที่มากขึ้น 

ส านักปลดั 

22 โครงการครอบครัวผูกพันธ์รัก
กันทุกช่วงวัย ล้อมรั้วไร้ความ
รุนแรง 

เพื่อให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกัน
แก้ไขปัญหา และสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา 
ป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัวในพื้นที่ 

ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน   
จ านวน 70 คน 

30,000 - - - - ปัญหาความ
รุนแรงต่อสตรี
และเด็ก ลดน้อย 
ลง หรือหมดไป
จากชุมชน  
ร้อยละ 80 

สังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา ปัญหาใน
พื้นที่มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

23 โครงการสุขสันต์วันครอบครัว 
ประจ าปี 2561 

เพื่อให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกัน
แก้ไขปัญหาครอบครัว 
และสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหาในพื้นที ่

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

60,000 - - - - ปัญหาความ
รุนแรงใน
ครอบครัวลดลง  
ร้อยละ 80 

เกิดความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างครอบครัว 
เด็กมีความคุ้นเคยและ
มีจิตส านึกที่ดี           
ต่อสถาบันครอบครัว 

ส านักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
สูงอายุเข้ามามีสว่นร่วมใน
การรับบริการสุขภาวะที่ดี 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต   
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 80 คน 

- 94,000 - - - ผู้สูงอายุผ่าน
เกณฑ์ผู้สูงอายุ 
ที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุสามารถดูแล
สุขภาพและแกป้ัญหา
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

25 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน  

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการมี
การมีส่วนร่วมของสภาเด็ก
และเยาวชนสร้าง 
สัมพันธภาพอันดีในการ
พัฒนาชุมชน ให้มีความรัก 
สามัคคี มีจิตอาสา
สาธารณะ และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 

สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล 
แก่งเส้ียน ร่วมกบั
เด็กและเยาวชน 
ประชาชน กลุ่ม
สตรี อสม.กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชนในต าบล 
แก่งเส้ียน  
จ านวน 200 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สภาเด็กและ
เยาวชนสร้าง
สัมพันธภาพอันดี
ในการในการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน ให้มีความ
รัก สามัคคี  มีจิต
อาสาสาธารณะ 
และมีคุณธรรม
จริยธรรม  
ร้อยละ 80 

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลแก่งเสีย้น รวมถึง
ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ ้
รู้ชนะ รู้อภยั สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อยา่งมีความสุข 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

26 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
สร้างความรู้ ทักษะ ใน
การพัฒนาตนเองของผู้
พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อย 
โอกาสให้มีระสิทธิภาพ   
 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อย โอกาส 
หมู่ที่ 4,5,6,7  
ต าบลแก่งเส้ียน  
อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ี จังหวัด 
กาญจนบุร ีและ
คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่  
จ านวน  40  คน     

- 30,000 - - - ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนต าบล
แก่งเส้ียนมี
ศักยภาพ สร้าง
ความรู้ ทักษะ  
ในการพัฒนา                   
ตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสเกิดการ
รวมกลุ่มและเกิด
กิจกรรมกลุ่มสตรีกับ
ผู้สูงอายุมีความต่อ 
เนื่องและยั่งยืน 

ส านักปลดั 

27 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชน
และกลุม่สตร ี

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
สร้างความรู้ ทักษะ ใน
การพัฒนาตนเองของ
เยาวชนและกลุ่มสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ   
 

กลุ่มสตรีและ
ผู้สูงอายุ หมู่ที ่
4,5,6,7  ต าบล
แก่งเส้ียน  อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี   
คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ จ านวน  
40  คน     

- 30,000 30,000 - - เยาวชนและกลุ่ม
สตรีสามารถสร้าง
รายได้ให้กับครัว 
เรือนและชุมชน
สามารถมีรายได้
เพิ่มมากขึ้นแบ่ง
เบาภาระหน้าที ่
คนในครอบครัว 
ร้อยละ 80 

เยาวชนและกลุ่มสตรี
ในชุมชนต าบล   
แก่งเส้ียนมีศักยภาพ 
สร้างความรู้ ทักษะ  
ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ   

ส านักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

28 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
น าใจ ศีลธรรมน าชีวิต 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
ด าเนินชีวิตอยา่งมี
ความสุข และเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้ขา้ราชการ 
พนัก งานราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการท างาน เกิด
ทักษะในการท างานอยา่ง
มีความสุขพัฒนาศักยภาพ
ในการท างานให้เกิด
ประโยชน์    

กลุ่มเด็กและ
เยาวชน นกัเรียน 
นักศึกษา 
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
เขตต าบลแก่งเส้ียน  
จ านวน  4  
หมู่บ้าน    

- 40,000 - - - เด็กและเยาวชน
ในต าบลแก่งเส้ียน 
ตระหนักใน
ค่านิยมด้าน
คุณธรรม                   
จริยธรรม 
สามารถน าไป
ประพฤติปฏบิัติ
ในชีวิต ประจ าวัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแก่งเส้ียน ได้รับ
ส่งเสริมและพัฒนาให้
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและเจา้หน้าที ่                 
ของรัฐ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการท างาน  เกิด
ทักษะในการท างาน
อย่างมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพในการ                  
ท างานให้เกิด
ประโยชน์    

ส านักปลดั 

29 โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตแก่เยาวชน  

เพื่อให้ผู้สูงอายุออกมา
พบปะสังคมภายนอก  
ลดภาวะตึงเครียดจาก
ครอบครัว เศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน และเป็น
การส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัว เล็งเห็นความ 
ส าคัญของผู้สูงอายุมากขึ้น 

ผู้สูงอายุทั่วไป 
ในพื้นที่ อบต. 
แก่งเส้ียน  
จ านวน 100 คน 

50,000 100,000 50,900 50,000 50,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ 
สุข มีความพึง
พอใจผู้สูงอายุ
ร้อยละ ๖๐  

ผู้สูงอายุไดอ้อกมา
พบปะสังคมภายนอก  
ลดภาวะตึงเครียดจาก
ครอบครัว เศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน 
และได้รับการส่งเสริม
ให้สถาบันครอบครัว 
เล็งเห็นความส าคัญ
ของผู้สูงอายุมากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที ่1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

30 โครงการส่งเสริมคณุค่า 
ผู้สูงวัย สร้างยิ้ม เติมสุข 
ให้ชุมชน  

เพื่อให้ผู้สูงอายุออกมา
พบปะสังคมภายนอก  
ลดภาวะตึงเครียดจาก
ครอบครัว เศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน และเป็น
การส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัว เล็งเห็นความ 
ส าคัญของผู้สูงอายุมากขึ้น 

ผู้สูงอายุทั่วไป 
ในพื้นที่ อบต. 
แก่งเส้ียน  
จ านวน 100 คน 

- 100,000 50,900 - - ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ 
สุข มีความพึง
พอใจผู้สูงอายุ
ร้อยละ ๖๐  

ผู้สูงอายุไดอ้อกมา
พบปะสังคมภายนอก  
ลดภาวะตึงเครียดจาก
ครอบครัว เศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน 
และได้รับการส่งเสริม
ให้สถาบันครอบครัว 
เล็งเห็นความส าคัญ
ของผู้สูงอายุมากขึ้น 

ส านักปลดั 

31 โครงการชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน 
ร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2563 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนและ เยาวชนได้
เห็นความส าคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

บริหาร,สมาชิกสภา
อบต.,เจ้าหน้าที่
,อสม.,ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้น าชุมชน,เด็ก 
เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน จ านวน  
200  คน   

- - 45,000 - - กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม
เห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 8๐ 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมและเพิ่มทักษะ
ความรู้ ด้านการปลูก
จิตส านึกรักธรรมชาติ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

32 โครงการชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน 
รวมใจปั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนและ เยาวชนได้
เห็นความส าคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  
  

ผู้บริหาร, สมาชิก
สภาอบต,เจ้าหน้าที่
, อสม., ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้น าชุมชน, เด็ก 
เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ใน
เขต อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน  200  คน   

- 50,000 - - - กลุ่มเป้าหมายได้
เห็นความส าคัญ
ของการออกก าลัง
กาย และเห็น
คุณค่าของสิ่งแวด 
ล้อม ร้อยละ 80 

ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
อบต,เจ้าหน้าที,่อสม,
ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น าชุมชน
,เยาวชน ตลอดจน         
ประชาชนได้เรียนรู้
การประหยัดพลังงาน
และการรักษาสิ่ง 
แวดล้อมมากขึ้น   

ส านักปลดั 

33 อุดหนุนโครงการสร้างภูม ิ
คุ้มกันและป้องกันยาเสพตดิ 
(Potential Demand) อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี ประจ าปี 
2562 

เพื่อให้ประชาชน องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ 
ได้มีการผนึกก าลังและ
ระดมสรรพก าลังในการ
ป้องกัน และเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดยาเสพติด
อย่างใกล้ชิด 
 

เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ี
จ านวน 1 
โครงการ 

- 20,๐๐๐ - - - สามารถน าเข้าสู่
หมู่บ้านสีขาว
ปลอดผู้เสพ/ผู้ค้า
ยาเสพติด ร้อยละ 
100 

ลดปัญหาอาชญากรรม 
เป็นพื้นที่เกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและของ
ประเทศชาติ 

ส านักปลดั 

34 อุดหนุนโครงการหมู่บ้าน 
สีขาวอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ประจ าปี 2562 

เพื่อลดปัญหาผู้เสพยาเสพ
ติดตามแหล่งมั่วสุมต่างๆ 
 

หมู่บ้านในเขต
อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ี
จ านวน 1 
โครงการ 
 

- 5,๐๐๐ - - - ลดการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/สถาน 
ศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
ให้ปลอดยาเสพ
ติดร้อยละ 100  

ลดปัญหาอาชญากรรม 
เป็นพื้นที่เกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและของ
ประเทศชาติ 

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

35 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพและแก้ปัญหา
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 

ผู้สูงอายุในต าบล
แก่งเส้ียน คณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิก
สภา ผู้น าชุมชน 
และเจ้าหนา้ที่ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน  100  คน 

- - 94,000 - - ผู้สูงอายุผ่าน
เกณฑ์ผู้สูงอายุ 
ที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุในต าบลแก่ง
เส้ียนสามารถพึ่งพา
ตนเอง จากการสร้าง
สุขภาวะที่ดี ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม 

ส านักปลดั 

36 อุดหนุนโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
จังหวัดกาญจนบรุี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
และสมรรถภาพของ
ประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรีให้ดยีิ่งขึ้น โดย
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
ด้วยการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

ประชาชนในเขต
จังหวัดกาญจนบุร ี
จ านวน 1 
โครงการ 

- - 5,000 - - กลุ่มเป้าหมายมี
การออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา
เพิ่มมากขึ้น   
ร้อยละ 80 

เกิดเครือข่ายและ
บูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในการส่งเสริม
ประชาชนให้มีสุข
ภาวะ สุขภาพกาย ใจ 
ละคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๙๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

37 โครงการออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ บริหารกายสบาย
จิต ชีวิตปลอดโรค ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

เพื่อให้ความรูแ้ก่
ประชาชนด้านสุขภาพ
และอันตรายที่เกิดจาก
การไม่รักษาสุขภาพ 
หลีกเล่ียงจากพิษภยัต่างๆ 
ที่ท าให้เกิดผลเสียต่อ
ร่างกาย 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

30,000 - - - - ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย 
มีความรู้ และ
ทักษะในการออก
ก าลังกาย  
ร้อยละ 80 

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี
สุขภาพกาย 
ที่แข็งแรง 
มีสุขภาพจิตที่ดี
เหมาะสมกับวัย 

ส านักปลดั 

38 โครงการเยาวชนแก่งเสี้ยน 
รวมใจต้านภัยยาเสพตดิ 
ประจ าปี 2561 
 

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติด 
ให้นักเรียนก่อนวัยเส่ียง 
ให้ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภยัของ 
ยาเสพติด   

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ - ๓ และ
บุคลากร 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
จ านวน 100 คน 
 

100,000 - - - - กลุ่มเป้าหมาย
สามารถป้องกัน
ตนเอง ไม่เข้าไป
เกี่ยวขอ้งกับยา 
เสพติด ร้อยละ 
80 

กลุ่มเป้าหมายมีสภาพ
จิตใจที่พร้อมส าหรับ
การต่อสู้กับสิ่งยัว่ยวน
และอบายมุขต่างๆ  
ในสังคม   

ส านักปลดั 

39 โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้อง 
ก่อนวัย ห่างไกลโรคเอดส ์
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

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

เด็กและเยาวชนใน
เขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 100 คน 

20,000 - - - - ปัญหาการท าแท้ง
เถื่อนลดลง ร้อย
ละ 80 

วัยรุ่นมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
และมีทักษะในการ
ปฏิเสธต่อพฤตกิรรมที่
เส่ียงต่อการด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

40 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ 
(อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปี 2562 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู 
ผู้ปกครอง  และผู้
ประกอบอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัสุขภาพอนามัย
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และรู้จักวธิีการออกก าลัง
กายอย่างเหมาะสม  

เด็ก ครู ผู้ปกครอง  
และผู้ประกอบ
อาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน  
จ านวน 1 
โครงการ 

- 21,350 - - - ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และ
แนวทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิตส าหรับ
เด็กปฐมวัยใน
ชีวิตประจ าวัน  
ร้อยละ 80 

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
แก่งเส้ียนมีสุขภาพ
กายแข็งแรงและมี
สุขภาพจิตแจ่มใส 

ส านักปลดั 

41 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 
2562 

เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุ
ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน  
  

เด็ก ครู ผู้ปกครอง  
และผู้ประกอบ
อาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่ง
เส้ียน  
จ านวน 1 
โครงการ 

- 24,900 - - - ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และ
แนวทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิตส าหรับ
เด็กปฐมวัยใน
ชีวิตประจ าวัน  
ร้อยละ 80 

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน       
มีสุขภาพกายแข็งแรง
และมีสุขภาพจิต
แจ่มใส 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

42 โครงการสุขภาพดี วิถี 
แก่งเสี้ยน ประจ าป ี2562 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวยัมีสุขภาพกายที่
แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี
เหมาะสมกับวัย 
 

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

- 30,000 - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้การออกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
ความสามัคคี เพิ่ม 
ความเข้มแข็งในชุมชน 

ส านักปลดั 

43 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ คณะ 
อนุกรรมการ และคณะ 
ท างานกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 
2562 

เพื่อให้คณะกรรมการ 
คณะ อนุกรรมการ และ
คณะ ท างานกองทุน
หลักประกัน สุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน มีความรู้และ
ความเข้าใจหลกัเกณฑ์ 
วิธีการที่จะพจิารณาอนุมัติ
แผนงาน/โครงการต่างๆ 
เพื่อการดูแลด้านสุขภาพ  
 

คณะกรรมการ 
คณะ อนุกรรมการ 
และคณะ ท างาน
กองทุน
หลักประกัน 
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน  
จ านวน 1 
โครงการ 

- 55,600 - - - กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ คณะ 
อนุกรรมการ และ
คณะ ท างานกองทุนฯ  
มีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบและ
หลักเกณฑ์การให้การ
สนับสนุนและผลักดัน
ให้เกิดความคิดริเริ่ม 
แผนงาน/โครงการ
ด้านการดูแลป้องกัน
สุขภาพ  

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

44 โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนตระหนักถึง
คุณค่าความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม และการ
ประหยัดพลังงาน 

ผู้บริหาร,ส.อบต., 
เจ้าหน้าที่, ผู้น า
ชุมชน และ
ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

10,๐๐0  10,๐๐0  - - - กลุ่มเป้าหมาย 
ตระหนักถึงคุณค่า 
สิ่งแวดล้อม 
เรียนรู้การ
ประหยัดพลังงาน 
ร้อยละ80  

ประชาชนและเยาวชน
มีจิต ส านึกตระหนัก
ถึงคุณค่าความ ส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อม และ
การประหยัดพลังงาน 

ส านักปลดั 

45 โครงการ ปันยิม้สร้างสุข 
พัฒนาศักยภาพให้ผูสู้งอายุ
ด้วยวิถีพอเพียง ประจ าปี 
2562 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้สูงอายุ ในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 

ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

- 100,000 - - - กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้จากการ
เรียนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 

ผู้สูงอายุได้รับความ 
รู้อย่างต่อเนื่องในการ
ดูแลสุขภาพกายและ
จิตใจ 

ส านักปลดั 

46 โครงการรักจริง รอไหว  
ชีวิตปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ 
ประจ าปี 2562 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทกัษะในการ
ป้องกันตนเอง และมี
พฤติกรรมที่ปลอดภยัจาก
โรคติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ์และโรคเอดส์ 
ตลอดจนการสร้างค่านิยม
ในการมีเพศสัมพันธ์  
ที่รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

- 20,000 - - - กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นแกนน า
เผยแพร่ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์
และเพศสัมพันธ์ 
ในโรงเรียนและ
ชุมชนร้อยละ 80 

สังคมยอมรับผู้ติดเช้ือ 
ลดการรังเกียจผู้ติด
เช้ือ อยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

ส านักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
     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) 

47 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร และห่างไกล
เอดส์ ประจ าปี 2563 

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

เด็กและเยาวชนใน
เขต อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

- - 16,510 - - กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเป็นแกน
น าเผยแพร่ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์
และเพศ สัมพันธ ์
ในโรงเรียนและ
ชุมชน ร้อยละ 
80 

เด็กและเยาวชน 
มีทักษะและภูมิคุ้ม 
กันในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยว 
ข้องกับเรื่องเพศและ
โรคเอดส์ ลดปัญหา
การท าแท้ง 

ส านักปลดั 

48 โครงการตรวจคดักรอง 
ต้อกระจก และแก้ไขปญัหา
สายตา 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพ 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

- - 378,930 - - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง
โรคตาต้อกระจก 
ร้อยละ 90 

ประชาชนลดการ
สูญเสียดวงตาจากโรค
ตาต้อกระจก 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข  
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

49 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพตดิ  

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน ทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยการเล่น
กีฬาออกก าลังกาย  
เพื่อเสริมสร้างพลานามัย 
ให้สมบูรณ์ แข็งแรง  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 200 คน 

100,000 90,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมายไม่
ไปยุ่งเกี่ยวกบัยา
เสพติด ร้อยละ 
80  

ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬาออก
ก าลังกาย เพื่อ
เสริมสร้างพลานามัย
ให้สมบูรณ์ แข็งแรง  
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

50 โครงการมอบอุปกรณ์
กีฬาให้แก่หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
และเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดซื้อวัสดุกีฬา
มอบให้แกห่มู่บ้าน  
ในเขตพื้นที่ของ 
อบต.แก่งเส้ียน  
ตามราย ละเอียด
และรายการของ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน  

2๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน และ
เยาวชน มี
อุปกรณ์ กีฬาที่ใช้
ในการเล่นกีฬา 
ร้อยละ 80  

ประชาชน และ
เยาวชน มีสขุภาพ
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

ส านักปลดั 

51 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน อายไุม่
เกิน 13 ปี  

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน
แต่ละต าบลและชุมชนใน
เขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ได้รับประสบการณ์จาก
การเล่นกีฬาฟุตบอล 
มากขึ้น 

ราษฎรในเขตพื้นที่
อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ี
จ านวน 11 ต าบล 

- 25,000 40,000 - - แก้ไขปัญหายา 
เสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน  
ร้อยละ 80 

ราษฎรในแต่ละต าบล
และชุมชนมีความ
สามัคคีปรองดอง  

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

52 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ตั้งจุดบริการ/ด่าน
ตรวจร่วมช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
จ านวน 1 แห่ง 

25,๐๐๐  20,๐๐๐ 20,๐๐๐  20,๐๐๐ 20,๐๐๐ อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับบริการ 
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
 

53 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ตั้งจุดบริการ/ด่าน
ตรวจร่วมช่วง 
เทศกาลสงกรานต์
จ านวน 1 แห่ง 

25,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐  20,๐๐๐  อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับบริการ 
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
 

54 โครงการส่งเสริมวินัย
จราจรและรณรงค์สวม
หมวกนิรภัยสรา้งจิตส านึก 

ในการขับขี่แก่ประชาชน 

เพื่อเสริมสร้างวินัยการ 
จราจร ฝึกความมีระเบียบ
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเส้ียน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

20,000 - - - - อุบัติเหตุในชุมชน
ลดลง ร้อยละ 80  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

ส านักปลดั 

55 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน รุ่นท่ี 2  
ประจ าปี 2562    

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
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

56 โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธาณภัยในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

แก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่อเตรียมการป้องกัน
และระงับเหตุการณ์ 
สาธารณภยัที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

อปพร. และ
เจ้าหน้าที่  
จ านวน 35 คน 

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

ลดการสูญเสีย 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อชวีิต
ละทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

รวม  จ านวน  56  โครงการ 1,008,000 1,265,850 1,041,240 350,000 350,000 - - - 
 
 


