
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

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 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถาน 
ศึกษา  
 

เพื่อให้การบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ า้
ขุนไกร มีคุณภาพการ 
ศึกษาได้มาตรฐานตาม
เป้าหมายอยา่งเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  

การบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ ้าขุนไกร 
จ้านวน 1 แห่ง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ ้าขุนไกร 
มีการบริหารที่มี 
คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา  
ร้อยละ 80  

ผู้บริหาร ครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียน  
มีความพึงพอใจในการ
ด้าเนินงานโครงการ
ประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในสถาน 
ศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 
แก่งเสี ยน 

ส้านักปลดั 

2 โครงการ”การศึกษาก้าว
ไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา” 
ประจ้าปี 2561 

เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมใน
การสนองต่อพระราชด้าริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนในพื นที ่

คณะครู ผู้ปกครอง 
และเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ ้าขุนไกร 
จ้านวน ๑ โครงการ 

40,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ ความ 
สามารถ และมี
ทักษะในการ
เรียนรู้  
 

คณะครู ผู้ปกครอง
เด็ก เจ้าหน้าที ่มีส่วน 
ร่วมในการสนองต่อ
พระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เกิดความ
สามัคคีและความ
เข้มแข็งในชุมชน 
มากขึ น 

ส้านักปลดั 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที ่1  การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

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 โครงการจดัซื ออาหาร
เสรมิ (นม) ส้าหรบัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัถ ้าขุน
ไกร และส้าหรับโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน 

เพื่อจัดซื ออาหารเสริม 
(นม) พร้อมดื่ม ส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ า้
ขุนไกร และโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน  
(2 ภาคเรียนการศึกษา) 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ ้าขุนไกร และ
โรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน  
จ้านวน 1 ป ี

621,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการที่
ครบถ้วน 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง 
และเติบโตได้สมวัย 

ส้านักปลดั 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ ้าขุนไกร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ค่าอาหารกลางวันใหก้ับ
เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ ้า 
ขุนไกร (2 ภาคเรียน 
การศึกษา) 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดถ ้าขุนไกร  
จ้านวน 1 ป ี

308,700 - - - - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการที่
ครบถ้วน 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง 
และเติบโต 
ได้สมวัย 

ส้านักปลดั 

5 สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดถ ้าขุนไกร  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายค่า
การจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ ้าขุนไกร 
จ้านวน 1 ป ี

107,100 - - - - ร้อยละ 100 ของ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การพัฒนาความรู้
เพิ่มมากขึ น 

การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

6 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบล
แก่งเสี ยน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนกัเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ในสังกัด อบต.แก่งเสี ยน 
 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน จ้านวน 
2 ภาคเรียน 

- 352,800 254,800 260,000 260,000 เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน ได้รับสาร 
อาหารตามหลัก 
โภชนาการที่ครบ 
ถ้วน ร้อยละ 100 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง 
และเติบโตได้สมวัย 

ส้านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที ่1  การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

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 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลแก่งเสี ยน  
 
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อ
อาหารเสริม (นม)  
พร้อมดื่ม ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด 
อบต.แก่งเสี ยน  

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน จ้านวน 
2 ภาคเรียน 

- 137,967 105,767 130,000 130,000 เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน ได้รับสาร 
อาหารตามหลัก 
โภชนาการที่ครบ 
ถ้วน ร้อยละ 100 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง 
และเติบโตได้สมวัย 

ส้านักปลดั 

8 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน 
(สพฐ.)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อ
อาหารเสริม (นม)  
พร้อมดื่ม ส้าหรับโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน 
(สพฐ.)   

เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน จ้านวน  
2 ภาคเรียน 

500,200 438,400 540,832 550,000 550,000 เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน ได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการที่ครบ 
ถ้วน ร้อยละ 100 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง 
และเติบโตได้สมวัย 

ส้านักปลดั 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบา้นหนอง
สองตอน สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการขั นพื นฐาน 
(สพฐ.)) 

เพื่อให้นักเรียนมีน ้าหนกั
และส่วนสูงตามเกณฑ ์

นักเรียนชั นอนุบาล  
1 – ชั นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้าน 
หนองสองตอน  
จ้านวน 2  
ภาคเรียน 

1,044,000 1,056,000 1,064,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการที่
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
และเติบโตได้สมวัย 

ส้านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที ่1  การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมค่าจดัการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแก่งเสี ยน  
(รายหัว)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด 
อบต.แก่งเสี ยน 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน 
จ้านวน 2  
ภาคเรียน 

- 120,700 88,400 102,000 102,000 เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยนได้รับการ
พัฒนาความรู้
เพิ่มขึ น ร้อยละ 
100 

การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าหนังสือเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน 
ต้าบลแก่งเสี ยน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน  

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน 
จ้านวน 2  
ภาคเรียน 

- 8,000 5,800 6,000 6,000 เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน ได้รับการ
พัฒนาความ รู้
เพิ่มขึ น ร้อยละ 
100 

การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที ่1  การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบล
แก่งเสี ยน)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน ของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน  

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน 
จ้านวน 2  
ภาคเรียน 

- 8,000 5,800 6,000 6,000 เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยนได้รับการ
พัฒนาความรู้
เพิ่มขึ น ร้อยละ 
100 

การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแก่งเสี ยน ประจ้าปี 
2563)  
  
   

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.
แก่งเสี ยน  

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน 
จ้านวน 2  
ภาคเรียน 

- 12,000 8,700 9,000 9,000 เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน ได้รับการ
พัฒนาความ รู้
เพิ่มขึ น ร้อยละ 
100 

การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที ่1  การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแก่งเสี ยน 
ประจ้าปี) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน ของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน  

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยน 
จ้านวน 2  
ภาคเรียน 

- 17,200 12,470 13,000 13,000 เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเสี ยนได้รับการ
พัฒนาความรู้
เพิ่มขึ น ร้อยละ 
100 

การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

15 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ  
 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของ
เด็กให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและประสบการณ์ 
ที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก 
และพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน และเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ ้าขุนไกร 
จ้านวน ๑ 
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มเป้าหมาย  
ได้ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ร้อยละ 
100 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี  
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

ส้านักปลดั 

16 โครงการหนูน้อยสมวัย 

สร้างสายใยรักครอบครัว 

ประจ้าปี 2562 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง หรือบุคลากร
ภายนอกมีส่วนรว่มในการ
ให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย 
 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
และเจ้าหนา้ที่ที่
เกี่ยวขอ้ง   
จ้านวน 148 คน 

- 89,840 - - - เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้
มากขึ น ร้อยละ 80 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
มีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการสังเกต 
สนใจการเรียนรู้ส่ิง
รอบตัว และน้าผลการ
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ้าวันได้ 

ส้านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที ่1  การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการหนูน้อยเรียนรู้
โลกของธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ประจ้าปี 
2563 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
นอกสถานที่จาก
สภาพแวดล้อมของจริง  

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
และเจ้าหนา้ที่ที่
เกี่ยวขอ้ง   
จ้านวน 110 คน 

- - 82,000 - - เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้
มากขึ น ร้อยละ 80 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มี
ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการสังเกต 
สนใจการเรียนรู้ส่ิง
รอบตัว และน้าผลการ
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ้าวันได้ 

ส้านักปลดั 

18 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนตาม
โครงการศึกษานอก
สถานท่ี 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
จ้านวน 1 
โครงการ 

100,000 - - - - กลุ่มเป้าหมาย 
ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
ร้อยละ 100  
 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ส้านักปลดั 

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนตาม
โครงการปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มวีินัย ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์
สุจริต กตัญญู มีจิตส้านกึ
ที่ดี ปรากฏชัดเจนโดยไม่
ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน  
จ้านวน 1 
โครงการ 

- 100,000 - - - นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มวีินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
กตัญญู มีจิตส้านึก 
ที่ดี ร้อยละ 90  

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน แสดง 
ออกถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถด้ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ส้านักปลดั 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที ่1  การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนตาม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเกิดการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
จ้านวน 1 
โครงการ 

- - 100,000 - - กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 
100 

นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

ส้านักปลดั 

21 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอนตาม
โครงการจดักีฬาสภีายใน
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมกีฬา-กรีฑา  
มีสุขภาพแข็งแรง และ
สมรรถภาพทางการ 
ตามเกณฑ์  

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
จ้านวน 1 
โครงการ 

- - - 100,000 - กลุ่มเป้าหมาย  
มีสุขภาพแข็งแรง 
และสมรรถภาพ
ตามเกณฑ ์ร้อยละ 
100 

นักเรียนได้ออกกา้ลัง
กาย มีสุขภาพกาย
แข็งแรง มีสุขภาพจิต
แจ่มใส 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น   
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

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 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
86 พรรษา 12 สิงหาคม 
2561 

เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ในวโรกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
ทรงพระเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 86 ป ี 

ประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี ยน  
จ้านวน 100 คน 

100,000 - - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้แสดงความ
เคารพ กตัญญูต่อ
มารดาผู้มีพระคุณ 
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเผยแผ่และเทิด 
พระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรม 
ราชินีนาถ เผยแผ่
พระคุณและบทบาท
หน้าที่ของแม่ที่มีต่อ
ครอบครัว   

ส้านักปลดั 

23 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561  

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื นที่ อบต.แก่งเสี ยน ได้
แสดงความกตัญญู กตเวท ี
น้อมร้าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดง
ความจงรักภกัดี ถวายเป็น
ราชสักการะแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

ประชานในเขต  
อบต.แก่งเสี ยน  
จ้านวน 4 หมูบ่้าน 

150,000 - - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้แสดงความ
จงรักภักดี ถวาย
เป็นราชสักการะ
และน้อมร้าลึกใน
พระมหากรุณา 
ธิคุณในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้า 
อยู่หวั ร้อยละ80 

ชุมชนมีส่วนร่วมเฉลิม
พระเกียรติ กอ่ให้เกิด
ค่านิยมรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ รู้รักสามัคคี 
และสังคมเข้มแข็ง 

ส้านักปลดั 

24 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
ประจ้าปี 2561  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ ้าขุนไกร) 

เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมถวาย
พระพร แสดงความเคารพ 
และความจงรัก ภักดีตอ่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 

ครู ผู้ปกครอง และ
เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ ้าขุนไกร 
จ้านวน 1 แห่ง 

5,000 - - - - เด็กรู้จักการแสดง
ความรัก ความ
กตัญญูต่อแม ่
ผู้มีพระคุณ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้แสดง
ความเคารพและความ
จงรักภักดีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

ส้านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๒๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น   
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการแมลู่กผูกพันร่วมท้า
กระทง เนื่องในวันลอย
กระทง ประจ้าปี 2560 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ ้าขุนไกร) 

เพื่ออนุรักษ์และสบืทอด
ประเพณ ี
ไทย วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

ครู ผู้ปกครอง และ
เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ ้าขุนไกร 
จ้านวน 1 แห่ง 

5,000 - - - - เด็กได้รับการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรม
นอกบทเรียน  
ร้อยละ 80 

ครอบครัวในชุมชนมี
การท้ากจิกรรมร่วม 
กันและได้มีเวลา 
ใกล้ชิดกันมากขึ น 

ส้านักปลดั 

26 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประจ้า ปีงบประมาณ 2561 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดถ ้าขุนไกร) 

เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็ก
รักและ 
หวงแหน เห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญา 
ในท้องถิ่น 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ ้าขุนไกร 
จ้านวน 1 แห่ง 

3,000 - - - - เด็กได้รู้จักภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น
ของตน  
ร้อยละ 80  

เกิดความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างเด็ก ครูและ
ชุมชน 

ส้านักปลดั 

27 โครงการรณรงค์ประชา 
สัมพันธ์วันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา  

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของไทย
และสืบทอดพุทธศาสนา
ให้ยืนยาวต่อไป 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
ผู้น้าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บริหาร 
ส.อบต. และ
เจ้าหน้าที่ อบต.
แก่งเสี ยน  
จ้านวน 1 
โครงการ 

6,000 3,6๐๐ 2,880 - - กลุ่มเป้าหมาย ได้
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
อนุรักษ ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 
และระลึกถึงวัน
ส้าคัญทางพุทธ
ศาสนา  
ร้อยละ 80  

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ได้รับการสืบทอด 

ส้านักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๓๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น   
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

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 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา   

เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาให้
กว้างขวางแพร่หลาย 
ด้ารงมั่นอยู่คู่กับชาติไทย
ตลอดไป 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
ผู้น้าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บริหาร 
ส.อบต. และ
เจ้าหน้าที่ อบต.
แก่งเสี ยน  
จ้านวน 1 
โครงการ 

6,000 3,6๐๐ 2,880 - - กลุ่มเป้าหมาย ได้
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
อนุรักษ ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 
และระลึกถึงวัน
ส้าคัญทางพุทธ
ศาสนา  
ร้อยละ 80  

พระพุทธศาสนาด้ารง
มั่นอยู่คู่กับชาติไทย 

ส้านักปลดั 

29 โครงการวันวิสาขบูชา  
วันส้าคัญสากลโลก  

เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาให้
กว้างขวางแพร่หลาย 
ด้ารงมั่นอยู่คู่กับชาติไทย
ตลอดไป 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
ผู้น้าชุมชน ตลอด 
จนคณะผู้บริหาร 
ส.อบต. และ
เจ้าหน้าที่ อบต.
แก่งเสี ยน  
จ้านวน 1 
โครงการ 

10,000 3,6๐๐ 2,880 - - กลุ่มเป้าหมาย ได้
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
อนุรักษ ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 
และระลึกถึงวัน
ส้าคัญทางพุทธ
ศาสนา  
ร้อยละ 80  

พระพุทธศาสนาด้ารง
มั่นอยู่คู่กับชาติไทย 

ส้านักปลดั 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๓๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น   
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

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 โครงการฝึกอบรม
ประดิษฐ์และตกแต่งเทียน
พรรษา ประจ้าปี 2561  

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้มี
ความรู้ในการประดิษฐ์
และการตกแต่งเทียน
พรรษา  

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ใน
เขต อบต.แก่งเสี ยน  
จ้านวน 40 คน 

15,2๐๐ - - - - กลุ่มเป้าหมาย  
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี  
ร้อยละ 80  

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมบ้ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามใน
ท้องถิ่น เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน 
ท้าให้ชุมชนเข้มแข็ง 

ส้านักปลดั 

31 โครงการแหเ่ทียนพรรษา 
พาเรียนรูคู้่คุณธรรม 
ประจ้าปี 2561  

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
ความรู้ในการประดิษฐ์
และการตกแต่งเทียน
พรรษา  

เด็กเล็ก และคณะ
ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ ้าขุนไกร 
จ้านวน 1 แห่ง 

5,000 - - - - กลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมท้า
กิจกรรมประดิษฐ์ 
และตกแต่งเทียน
เนื่องในวัน
เข้าพรรษา  
ร้อยละ 90  

เด็กปฐมวัยได้รับการ
ปลูกฝังให้รู้จักการ
อนุรักษ์ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทางพุทธ
ศาสนา 

ส้านักปลดั 

32 โครงการสงกรานตไ์ทย
ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจ้าปี 
2561  

เพื่อให้ประชาชนในพื นที่มี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
และสืบสานประเพณี
สงกรานต์  

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป 
ในเขต 
อบต.แก่งเสี ยน 
จ้านวน 4 หมูบ่้าน 

150,000 - - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความ
รักความสามัคคี 
ท้าให้ชุมชน
เข้มแข็ง  
ร้อยละ 80  

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม 
สร้างความปรองดอง
ให้ชุมชนมากขึ น 

ส้านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๓๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น   
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง  

เพื่ออนุรักษ์และสบืทอด
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
 

คณะผู้บรหิาร ส.อบต.  
เจ้าหน้าที่ ประชา 
ชนทั่วไป ตลอดจน
ผู้น้าชุมชนในเขต
พื นที่ อบต.แก่งเสี ยน  
จ้านวน 4 หมูบ่้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ราษฎรในพื นที่มี
กิจกรรมร่วมกัน
สร้างสรรค์ และ
เกิดความรัก
สามัคคีมากขึ น  
ร้อยละ 100 

ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างสามัคคีและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส้านักปลดั 

34 อุดหนุนส้านักงาน 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส้านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ีด้าเนินตาม
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช  

ส้านักงานจังหวัด
กาญจนบุร ี
จ้านวน ๑ 
โครงการ 

25,๐๐๐ - - - - ส้านักงานจังหวัด
กาญจนบุรีด้าเนิน 
งานบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของ
โครงการฯ 
ร้อยละ 100 

มีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ 
สนับสนุนการจัดงาน 
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 
ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคล
ทั่วไป  

ส้านักปลดั 

35 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา 87 พรรษา  
12 สิงหาคม 2562 

เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณในวโรกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรม ราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 ทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษาครบ  
87 ปี                                                 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าที่  
ประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้น้า
ชุมชนในเขตพื นที่
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแก่งเสี ยน  
จ้านวน 100 คน 

- 84,000 - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดงความ
เคารพ กตัญญู 
ต่อมารดาผู้มี
พระคุณ ร้อยละ 
100 

ประชาชนทุกคนเกิด
จิตส้านึก และระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
ในวโรกาสที่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรม ราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 ทรง
พระเจริญพระชนม 
พรรษาครบ 87 
พรรษา 

ส้านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๓๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น   
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

36 โครงการเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชน พรรษา 67 
พรรษา 28 กรกฎาคม 
2562 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในเขตพื นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบล
แก่งเสี ยน ได้แสดงความ
กตัญญู กตเวที นอ้มร้าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความจงรักภกัดี 
ถวายเป็นราชสักการะแด่
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว                                        
 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าที่  
ประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้น้า
ชุมชน ในเขตพื นที่
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแก่งเสี ยน  
จ้านวน 100 คน 

- 150,000 - - - ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภกัดี 
ถวายเป็นพระราช
สักการะและน้อม
ร้าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
ร้อยละ 100 

เกิดเสถียรภาพในทุก
มิติทั งด้านการเมือง 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม
ไปสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส้านักปลดั 

37 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวิชรา
ลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกูร เนื่องในโอกาส
มหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก   

เพื่อให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดี ถวายเป็นพระ
ราชสักการะและน้อม
ร้าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าที่  
ประชาชนทั่วไป  
ในเขตพื นที่อบต.
แก่งเสี ยน  
จ้านวน 100 คน 

- 37,000 - - - ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภกัดี 
ถวายเป็นพระราช
สักการะและน้อม
ร้าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดี ถวายเป็น
พระราชสักการะและ
น้อมร้าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๓๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น   
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

38 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง  
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา  

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินนีาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง  
                                                 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าที่  
ประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้น้า
ชุมชนในเขตพื นที่
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแก่งเสี ยน  
จ้านวน 100 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  
ร้อยละ 100 

ประชาชนทุกคนเกิด
จิตส้านึก และระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ ระบรมราชินี
นาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  

ส้านักปลดั 

39 โครงการเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในเขตพื นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบล
แก่งเสี ยน ได้แสดงความ
กตัญญู กตเวที นอ้มร้าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความจงรักภกัดี 
ถวายเป็นราชสักการะ 
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าที่  
ประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้น้า
ชุมชน ในเขตพื นที่
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแก่งเสี ยน  
จ้านวน 300 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภกัดี 
ถวายเป็นพระราช
สักการะและน้อม
ร้าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
ร้อยละ 100 

เกิดเสถียรภาพในทุก
มิติทั งด้านการเมือง 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม
ไปสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๒๓๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น   
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

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 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

เพื่อให้ประชาชนได ้
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชิน ี
                                                 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
เจ้าหน้าที่  
ประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้น้า
ชุมชนในเขตพื นที่
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแก่งเสี ยน  
จ้านวน 100 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี  
ร้อยละ 100 

ประชาชนทุกคนเกิด
จิตส้านึก และระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี
 

ส้านักปลดั 

41 โครงการสงกรานต์
สมานฉันท์สา้ราญสุข   

เพื่อให้ประชาชนในพื นที ่
มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
และสืบสานประเพณี
สงกรานต์  

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป 
ในเขต อบต. 
แก่งเสี ยน 
จ้านวน 4 หมูบ่้าน 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความ
รักความสามัคคี 
ท้าให้ชุมชน
เข้มแข็ง ร้อยละ 
80  

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม 
สร้างความปรองดอง
ให้ชุมชนมากขึ น 

ส้านักปลดั 

รวม  จ านวน  41  โครงการ 3,456,200 3,027,707 2,772,209 2,771,000 2,671,000 - - - 
 
 
 
 
 


