
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น  าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
     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 โครงการอบรมให้ความรู้
การท าปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์  (โดยการคดัแยก
ขยะ) 

เพื่อให้ความรู้การคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยกบั 
ชุมชน มีการคัดแยกและ
กระบวนการจัดการขยะ
อินทรีย์เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน เป็นต้นแบบ
ในการขยายผลสู่ชุมชน
อื่นๆ ต่อไป 

อาสาสมัครแกนน า
ครอบครัวเกษตรกร 
และตัวแทนของ
ครัวเรือน ในเขต 
อบต.แก่งเสี ยน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

15,000 - - - - ปริมาณขยะ 
ในพื นที่ลดลง 
ร้อยละ 80  

คนในชุมชนสามารถ
คัดแยกขยะถูกวิธแีละ
เป็นกิจวัตรประจ าวัน 

ส านักปลดั 

2 โครงการคดัแยกขยะ 
พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

ชุมชนในต าบลแก่งเสี ยน
สะอาดและนา่อยู่มากขึ น 
ท าให้มีสุขภาพจิตที่ดีและ
มีความสุข 
 

นักเรียน อาสา 
สมัครแกนน า
ครอบครัวชุมชน 
ประชาชน  
ในเขตพื นที่  
อบต.แก่งเสี ยน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน  

- 20,000 10,097 - - ประชาชนมี
ความรู้และทักษะ 
สามารถคัดแยก
และจัดการขยะ
แต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม 
ร้อยละ 80 

ชุมชนต าบลแก่งเสี ยน
มีจิตส านึกที่ดีขึ น
เกี่ยวกบัการทิ งขยะ
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น  าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
     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) 

3 โครงการแผนรณรงค์  
“แยกก่อนทิ ง”  
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเสี ยน  

เพื่อให้ หมู่บา้น/ชุมชน 
และประชาชนในเขต 
ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี ยน ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย  
โดยบูรณาการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้น าท้องที่
หมู่บ้าน/ชุมชน และ
ประชาชน 

อาสาสมัครแกนน า
ครอบครัวและ
ประชาชน ในเขต
พื นที่ อบต. 
แก่งเสี ยน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

- 10,970 - - - กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง 
การคัดแยกขยะ
แต่ละประเภทได้
ถูกต้อง ร้อยละ 
๖๐  

ประชาชนมีความรู้ 
และทักษะ สามารถ
คัดแยกและจัดการ
ขยะแต่ละประเภทได้            
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๐๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น  าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
     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) 

4 โครงการคลองสวยน  าใส  เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน  าใน
คลอง และแม่น  าในเขต 
อบต.แก่งเสี ยน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  

แหล่งน  าในเขต 
อบต.แก่งเสี ยน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดปัญหาการตื น
เขินของแหล่งน  า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ฟื้นฟูคุณภาพน  าและ
ป้องกันการตื นเขิน
ของแหล่งน  า 

กองช่าง 

5 โครงการส่งเสริมความรู ้
การใช้น  าอย่างประหยดั 

เพื่อสร้างความตระหนักใน
การใช้น  าอย่างมีประสิทธ ิ
ภาพใหแ้ก่ประชาชน 

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเสี ยน  
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ลดค่าใช้จ่าย 
ในการใช้น  า  
ร้อยละ 50 

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการใช้
น  าอยา่งรู้คุณค่า 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น  าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
     แผนงานการเกษตร 

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 โครงการเสรมิสร้างจิตส านึก
รักธรรมชาต ิและฟื้นฟู
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

เพื่อให้มีการด าเนินการ
ตามนโยบายสาธารณะ
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี ยน  
จ านวน  100  คน 

10,000 - - - - ทรัพยากรธรรมช
าติสิ่งแวดล้อมใน
พื นที่ได้รับการ
ฟื้นฟู ร้อยละ 80  

ประชาชนมีจิตส านกึ
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การบริหารจัดการ
ขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนในเขต 
ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี ยน ได้เรียนรูก้าร
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และร่วมกันขบัเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โดยบูรณาการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้น าท้องที่หมู่บา้น 
ชุมชน และประชาชน 

ประชาชน 
ในเขตพื นที่  
อบต.แก่งเสี ยน 
จ านวน 4 หมูบ่้าน 

- 466,500 - - - กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และการคัดแยก
ขยะแตล่ะประเภท 
ได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 8๐  

ประชาชนมีความรู้ 
เร่ืองการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และมีทักษะ สามารถ
คัดแยกและจัดการ
ขยะแต่ละประเภทได้            
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น  าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
     แผนงานการเกษตร 

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 โครงการรณรงค์การปลูก
หญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
แหล่งน  า ตามพระราชด าริฯ  
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนองแนว
พระราชด าริในการ
ด าเนนิงานรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกในการพัฒนา
ทรพัยากรดิน และ
ทรพัยากรน  า     

พื นที่ในเขต อบต.
แก่งเสี ยน  
จ านวน ๔ หมูบ่้าน 

2๐,000 2๐,000 2๐,000 2๐,000 2๐,000 ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายได้รับ
การอนุรักษ์ดิน
และน  ารักษา
สภาพ แวดลอ้ม 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ดิน
และน  า และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาระบบบ าบดั
น  าเสีย และระบบก าจดัขยะมลูฝอย  
     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) 

9 โครงการฟื้นฟูและบ าบัด 

น  าเสียในครัวเรือน 
เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้กับประชาชนได้เห็น
ความส าคัญของการฟื้นฟู
และบ าบัดน  าเสียใน
ครัวเรือน  

ประชาชนในเขต 
อบต.แก่งเสี ยน  
จ านวน 30 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ลดมลภาวะทาง
อากาศที่ส่งกลิ่น
เหม็นในชุมชน 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบ าบัดน  าเสีย 
ในครัวเรือน และมี
คุณภาพชีวิตทีด ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน  า ระบบบ าบัด 
น  าเสีย และระบบก าจดัขยะมลูฝอย  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

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 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ บรเิวณบา้น 
นางซ่อนกลิ่น หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี ยน   
 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า 
ในการอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ขุดลอกสระสาธารณะ 
บริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง    
ต.แก่งเสี ยน ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี ยน พร้อมป้าย
ระชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 แห่ง 

- -   - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีน  าใน
การอุปโภคบริโภค 
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๑๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเกษตร  
     แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานตามแนวทางพระราชด าริฯ  

เพื่อแสดงความอาลัยและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคณุ 
อันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และเพื่อให้ผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ พัฒนาทักษะ ความ 
สามารถ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏบิัติงาน 
มีความรู้ มีความเขา้ใจตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างยั่งยืนต่อไป 

คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล, 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง, 
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรฯ  และ
เกษตรกร ในเขต 
อบต.แก่งเสี ยน   
จ านวน 45 คน 

120,000 - - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เรียนรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ
น ามาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการฝกึอบรม    
มีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะตา่งๆ และ
ทัศนคตทิี่ดี น าความรู้
ประสบการณ์จาก การ
อบรมและศึกษา 
ดูงานไปพัฒนาตนเอง
และถ่ายทอดให้กับกลุ่ม 
ที่รับผิดชอบต่อไป 

ส านักปลดั 

12 โครงการส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาด้านการเกษตร  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา
ฯ คณะผูบ้ริหาร และสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร  
มีการน าแนวทางการท า
เกษตรทางเลือกใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า 
วันได้ เกิดความมั่นคงยั่งยืน
ของต าบลแก่งเสี ยน 

ประชาชนในเขต  
อบต.แก่งเสี ยน  
จ านวน 40 คน 

20,000 10,725 10,725 - - ประชาชนเกิด
กระบวนการ
เรียนรู้เรื่อง
เกี่ยวกบัการท า
เกษตรทางเลือก
ใหม่ ร้อยละ 80 

เกิดการพฒันาและสร้าง
คนที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการท าเกษตร
ต่างๆ และสร้างผูน้ าที่
จะเป็นแกนหลักในการ
ขับ เคลื่อนเกษตรกร
จ านวนมากขึ น 

ส านักปลดั 

รวม  จ านวน  12  โครงการ 235,000 578,195 90,822 370,000 70,000 - - - 
 


