
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๕๐ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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   โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการ 
  ร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน 
  ขององค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง 
  กาญจนบุรี                    

 
 

เพื่อด าเนินการตาม
ประกาศของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
อ านาจหน้าที่หรือประสาน 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชน 

  อุดหนุนศูนย ์               
  ปฏบิัติการร่วมใน   
  การช่วยเหลอื         
  ประชาชน 
  ขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น ในเขต 
  อ าเภอเมือง 
  กาญจนบุร ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรีและ
ประชาชนได้รับ
การอ านวยความ
สะดวกที่เกีย่วกบั
การให้บริการ
ประชาชน  
ร้อยละ 80 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ 
เมืองกาญจนบุรี 
สามารถด าเนินงาน
ตามประกาศของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง 
หลักเกณฑ์วิธกีาร
ปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 

ส านักปลัด 

รวม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000    
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๕๑ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุ ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
ที่ขึ้นทะเบียน  

7,800,000 8,200,000 9,300,000 10,800,000 12,300,000 ผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 
ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ผู้พิการ ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
ที่ขึ้นทะเบียน  

2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 ผู้พิการที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 
ร้อยละ 100 

ผู้พิการมีคุณภาพชวีิต 
ที่ด ี

ส านักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วย
เอดส์ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้ป่วยเอดส ์ในเขต 
อบต.แก่งเส้ียน  
ที่ได้รับการรับรอง  

80,000 90,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยเอดส ์
ที่ได้รับการรับรอง 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

4 โครงการประชาสัมพันธแ์ละ
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร เคลื่อนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน  

เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อ
ราชการ ของประชาชน 
ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงบริการของหนว่ย 
งาน ท าให้สนองความ
ต้องการและเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประชาชน 

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

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

เกิดความสัมพันธ ์
ความเข้าใจอันด ี
และความร่วมมอืกัน
ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบล         
แก่งเส้ียนกับ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๕๒ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ด าเนินงานตามภารกจิของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
  
  
   

เพื่อให้การช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้ 
กับผู้ที่ประสบสาธารณภยั
ต่างๆ และสงเคราะห์
ราษฎรด้อยโอกาสตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี  

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ีเพื่อจัด
กิจกรรมตาม
โครงการฯ  
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
 

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

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์การด าเนิน
โครงการและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 10,092,500 10,702,500 12,012,500 13,712,500 15,412,500    
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

~ ๕๓ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
     แผนงานงบกลาง 

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 เงินส ารองจ่าย   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ 
สาธารณภยัเกิดขึ้น หรือ
กรณีป้องกันและยบัยั้ง
ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีฉุกเฉินบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

ประชาชนผู้ประสบ
เหตุสาธารณภยั 
ในเขต อบต. 
แก่งเส้ียน  
 

      
200,000 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ของ
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเมื่อเกิด
เหตุสาธารณภยั  

ผู้ประสบเหตุสาธารณ
ภัยด้านตา่งๆ ได้รับ
การช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือนร้อนเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภยั 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถเข้ารับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

การด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ 
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่
ประชาชนในพื้นที ่

250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 ร้อยละ   
การด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ 
ให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่  

ประชาชนได้รับการ
ดูแลด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง และมี
สุขภาพด ี

ส านักปลัด 

รวม 450,000 470,000 490,000 510,000 530,000    
 


