
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๕๘ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน 
 
  

เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการรับประทาน
อาหารทกุวันตลอดปี
การศึกษาอย่างเพยีงพอ
ตามความต้องการของ
ร่างกาย 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียนทุกคน 

222,000 233,000 244,000 255,000 266,000 เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับสารอาหาร 
ตามหลักโภชนา 
การที่ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

เด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด   
มีประโยชน์ และ
พอเพียง 

 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันโรงเรียน 
บ้านหนองสองตอน 
 
  

เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการรับประทาน
อาหารทกุวันตลอดปี
การศึกษาอย่างเพยีงพอ
ตามความต้องการของ
ร่างกาย 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน 
ระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที ่6 

996,000 997,000 998,000 999,000 1,000,000 นักเรียนได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 
ที่ครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร 
ที่สะอาด มีประโยชน ์  
และพอเพยีง 

 

ส านักปลัด 

3 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน และโรงเรียน
บ้านหนองสองตอน  

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด อบต. 
แก่งเส้ียน และ 
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนอง
สองตอน จ านวน 2 
ภาคเรียน 

574,000 585,000 596,000 607,000 618,000 กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับสารอาหาร
ตามหลักโภชนา 
การที่ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง 
และเติบโตได้สมวัย 

ส านักปลัด 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๕๙ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหวั) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นให้ครบตามที่ตอ้งการ
และให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อการ
เรียนการสอน โดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ 
ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธภิาพ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
แก่งเส้ียนทุกคน 

70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
แก่งเส้ียนทุกคนมี
สื่อการเรียน 
ร้อยละ 100 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียนทุกคนมีสื่อ
การเรียนที่เพียงพอ 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน 

เพื่อสร้างและขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหก้ับเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่และลด
ภาระค่าใช้จา่ยของ
ผู้ปกครอง 
 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
แก่งเส้ียน  
อาย ุ3 – 5 ป ี

9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
แก่งเส้ียน อายุ 3 
– 5 ปี มหีนังสือ
เรียน ร้อยละ 
100 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน อายุ 3 – 5 
ปี มีหนังสือเรียน 
ที่เพียงพอ 

ส านักปลัด 

6 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน 

เพื่อสร้างและขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหก้ับเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่และลด
ภาระค่าใช้จา่ยของ
ผู้ปกครอง 
 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
แก่งเส้ียน  
อาย ุ3 – 5 ป ี

9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน อายุ 3 
– 5 ปี มอีุปกรณ์
การเรียน ร้อยละ 
100 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน อายุ 3 – 5 
ปี มีอุปกรณ์การเรียน
ที่เพียงพอ 

ส านักปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๖๐ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนค่าเครื่อง 
แบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

เพื่อสร้างและขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหก้ับเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่และลด
ภาระค่าใช้จา่ยของ
ผู้ปกครอง 
 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
แก่งเส้ียน  
อาย ุ3 – 5 ป ี

13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
แก่งเส้ียน อายุ 3 
– 5 ปี มีเครื่อง 
แบบนักเรียน 
ร้อยละ 100 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน อายุ 3 – 5 
ปี มีเครื่องแบบ
นักเรียนที่เพียงพอ 

ส านักปลัด 

8 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการ
สร้างสรรค์กิจกรรม
ส าหรับผู้เรียนที่มีคุณค่าใน
การเรียนการสอนในการ
จัดประสบการณ์ผู้เรียนให้
เหมาะสมกับเด็กแต่ละวยั 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
แก่งเส้ียน  
อาย ุ3 – 5 ป ี

18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
แก่งเส้ียน อายุ 3 
– 5 ปี มปีระสบ
การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  
ร้อยละ 100 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน อายุ 3 – 5 
ปี มีประสบการณ์ใหม่
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๖๑ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   
     แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ  เพื่อให้เด็กทราบถึง 
ค าขวัญและความส าคัญ
ของวันเด็กแห่งชาต ิ

เด็กทั่วไปในพื้นที่ 
อบต.แก่งเส้ียน 
จ านวน 400 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชน
ทุกคนเห็นความ 
ส าคัญของวันเด็ก
แห่งชาติ   

เด็กและเยาวชนเห็น
ความส าคัญของวัน
เด็กแห่งชาติ   

ส านักปลัด 

10 โครงการหนูน้อยเรียนรู ้
สู่โลกกวา้ง สร้างสายใยรัก
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
นอกสถานที่จากสภาพ 
แวดล้อมของจริง 

เด็กเล็กผู้ปกครอง  
ครูผู้ดูแลเด็ก  
และเจ้าหนา้ที ่
ที่เกี่ยวขอ้ง  

99,000 105,000 109,000 115,000 120,000 เด็กร้อยละ 90 
ร่วมกิจกรรม
โครงการหนูน้อย
เรียนรู้ สู่โลกกว้าง  
สร้างสายใยรัก
ครอบครัว 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการ
สังเกต สนใจการ
เรียนรู้ส่ิงรอบตัว  
และน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ส านักปลัด 

รวม 2,110,000 2,152,000 2,192,000 2,234,000 2,275,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๖๒ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสืบสานประเพณ ี
ลอยกระทง  

เพื่ออนุรักษ์และสบืทอด
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
 

ผู้บริหาร, ส.อบต. 
,เจ้าหน้าที่, 
ผู้ใหญ่บ้าน,           
ผู้น าชุมชน, 
ผู้สูงอายุ เด็ก  
และ เยาวชน 
จ านวน 800 คน   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้บริหาร, ส.อบต 
เจ้าหน้าที่, 
ผู้ใหญ่บ้าน,           
ผู้น าชุมชน, 
ผู้สูงอายุ เด็ก 
และเยาวชน  
ทุกคน รู้ส านึก
อนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีอัน
ดีงามสืบเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น   

ผู้ที่มาร่วมงานได้
ตระหนักถึงเล็งเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีลอยกระทง 
ได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยต่อไป 

 

ส านักปลัด 

2 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์  
 

1. เพื่อสืบสานประเพณี
สงกรานต์ของไทยและ
เป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีของชาติ 
2. ตระหนักเห็นคุณค่า
ของผู้สูงอายุและการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
 

ผู้บริหาร, ส.อบต. 
,เจ้าหน้าที่, 
ผู้ใหญ่บ้าน,           
ผู้น าชุมชน, 
ผู้สูงอายุ เด็ก 
และ เยาวชน 
จ านวน 300 คน   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมงานทุก
คน มีจิตส านึกใน
ความเป็นไทย 
ได้แสดงความ
เคารพต่อ 
ผู้อาวุโส และ
ส่งเสริมใน
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามของไทย 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ของไทยและเป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีของชาติ 

ส านักปลัด 

รวม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    
 


