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หลักการและเหตุผล 

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับที่ ๑  อบต.แก่งเสี้ยน  
------------------------------------------------ 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี เพื่อ เป็นแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป  

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี ้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) ไปแล้วเมื ่อวันที ่  ๒2  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕8  แต่เนื ่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีดังกล่าว ซึ่งท าให้ไม่สามารถน าโครงการดังกล่าวมาด าเนินการได้  จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ฉบับที่ ๑  เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป   
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ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑    การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วน

ร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  
มลพิษ  มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย   
       และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน     
              แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
      ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล 
      และพนักงานจ้าง 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของ 
      ประชาชน  และชุมชนในต าบล 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการ 
      จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจดัหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   
       แนวทางการพัฒนาที่  ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์   
      วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด  ร่วมท า  ใช้หลักการ 
      มีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

 

 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุร ี  
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖๑ รวมสามปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชน   

 
 

 

2 

 
 

104,500  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

 

2 

 
 

104,500  

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร   
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างความรู้
และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในต าบล 

 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
- 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุร ี  
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖๑ รวมสามปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

 
 
 

6 

 
 
 

138,920 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

6 

 
 
 

138,920 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบริการ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและ 
ซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
 

32 
 
 

1 

 
 
 

๑4,372,๕๐๐ 
 
 
 

30,000 
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- 
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- 
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- 
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- 

 
 
 

32 
 
 

1 

 
 
 

๑4,372,๕๐๐ 
 
 

30,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุร ี  
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖๑ รวมสามปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือ 
ข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

 
 
 

1 

 
 
 

53,500 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

53,500 

รวม 44 ๑4,72๙,๔๒๐ - - - - 44 ๑4,72๙,๔๒๐ 

 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางสังคม 

๓.๑  แนวทางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑ โครงการสนับสนุน
โครงการจังหวัด
เคลื่อนท่ีและคลินิก
มหาดไทย ครั้งท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  

เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้   
บริการแก่ราษฎรในเขตพื้นท่ี อบต.
แก่งเสี้ยน ได้รับบริการท่ีดี ลด
ขั้นตอนการติดต่อราชการจาก
ภาครัฐ  อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

จัดการบริการด้านต่างๆ จาก
หน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
บริเวณวัดเนินพระงาม หมู่ท่ี 4  
ต.แก่งเสี้ยน 
 

1๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - ราษฎรในพื้นท่ี 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 
ได้รับบริการ มากกว่า 
๖0 % ขึ้นไป 

ราษฎรในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.แก่งเสี้ยนได้รับ
บริการท่ีดี  ลดขั้นตอน
การติดต่อราชการจาก
ภาครัฐ  อย่างทั่วถึงเท่า
เทียมกัน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการรับลง 
ทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เคลื่อนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน  

เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อราชการ
ของประชาชน ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึงบริการของ
หน่วยงาน สนองความต้องการและ
เกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชน 

จัดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ใน
พื้นท่ี 4 หมู่บ้าน  

4,500  
(งบ อบต.) 

 - - ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ในพื้นท่ี จ านวน 4 
หมู่บ้าน ได้รับบริการ 
มากกว่า ๘0 %  
ขึ้นไป 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการใน
พื้นท่ี อบต.แก่งเสี้ยน 
ได้รับการลงทะเบียน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อย่าง
สะดวกและทั่วถึงมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๒  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑ งานค่าจ้างเหมาท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
และประเพณี
วัฒนธรรมไทย ฯลฯ  
 
 

เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบข่าวสาร 
การจัดกิจกรรม เนื่องในวันส าคัญ
ต่างๆ และประเพณีวัฒนธรรมไทย 
ฯลฯ  
 
 

ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ และ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย ตามแบบ
รูปและรายการละเอียด ของ อบต.
แก่งเสี้ยน บริเวณชุมชนในเขต
พื้นท่ี อบต.แก่งเสี้ยน 

3๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้
รับทราบข่าวสาร การ
จัดกิจกรรม เนื่องใน
วันส าคัญต่างๆ และ
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย ฯลฯ มากกว่า  
๘0 % ขึ้นไป 

ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้
รับทราบข่าวสาร การ
จัดกิจกรรม เนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ และ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
ฯลฯ มากขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

ผ.01 



    

       - 9 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๓  แนวทางการเสรมิสร้างความรู้และจิตส านึกการมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑ โครงการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี 
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน 
 
 

เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนิน 
งาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ประชาชน และทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าประชาคม
หมู่บ้าน 

-  
(งบ อบต.) 

 - - การจัดท าแผนมี
ประสิทธิภาพมากกว่า 
50 % ขึ้นไป 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้รับทราบ
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน เพื่อ
น าไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี 
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑ โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ 

เพื่อให ้อบต. มีศักยภาพ และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

๑. โต๊ะท างาน ขนาด 123 (W) × 
67 (D) × 75.3 (H) เซนติเมตร  
ซ่ึงมีจ านวน 1 ตัวๆ ละ ๔,๒๐๐ 
บาท 
๒. เก้าอี้ ขนาด 453 (W) × 60 
(D) × 91 (H) เซ็นติเมตร ซ่ึงมี
จ านวน 1 ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท 
๓. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 
(W) × 80 (D) × 75 (H) 
เซ็นติเมตร ซ่ึงมีจ านวน 1 ตัวๆ ละ 
2,900 บาท  
ราคาตามท้องถิ่น รายละเอียด
ตามท่ี  อบต.แก่งเสี้ยนก าหนด  

๙,๖00  
(งบ อบต.) 

 - - เจ้าหน้าท่ีของ อบต. 
มีความสะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูงกว่า 
๖0 % ขึ้นไป 

อบต. มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

2 งานฟ้องคดเีรียกให้
ชดใช้ค่าเสียหายใน
การจัดการเลือกตั้ง
ใหม่   
 
 

เพื่อด าเนินฟ้องคดีเรียกให้นาย
สมบัติ เซ่ียงว่อง รับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้ง
ใหม่ ตามค าสั่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ท่ี 50/2552  

ด าเนินฟ้องคดีเรียกให้นายสมบัติ 
เซ่ียงว่อง รับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้ง
ใหม่ ตามค าสั่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ท่ี 50/2552  เป็น
จ านวนเงินท้ังสิ้น 291,636.50 
บาท  

46,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - การด าเนินฟ้องคดี
เป็นตามวัตถุประสงค์ 
๘๐ % 

อบต. ได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายในการจัดการ
เลือกตั้งใหม่ ตามค าสั่ง
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ท่ี 50/2552 
 

ส านักปลัด 

3 งานจ้างพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร   

เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จ้างพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าขุนไกร จ านวน 1 ต าแหน่ง   
 

18,320  
(งบ อบต.) 

 - - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ๘0 % 

   

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

 

ผ.01 



    

          - 12 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้  และการบริหารจดัการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

4 งานปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ (ชุดใหญ่)   
 
 

เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
(ชุดใหญ่) บริเวณหน้า อบต. 
แก่งเสี้ยน ส าหรับใช้ในกิจกรรม
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 
ธันวาคม 2558  

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ชุด
ใหญ่) บริเวณหน้า อบต.แก่งเสี้ยน 
กรอบรูปขนาด 1.80 × 3 เมตร 
พระบรมฉายาลักษณ์ 1.20 × 
2.40 เมตร  ตราสัญลักษณ์ ภปร. 
1 เมตร  ครุฑ 0.90 เมตร พุ่มเงิน
พุ่มทอง 1.10 เมตร ข้อความทรง
พระเจริญ ยาว 2.30 เมตร  ฐาน 
2.50 × 0.95 × 0.70 เมตร 
หมายเลขครุภัณฑ์ 089 57 
0001 จ านวน 1 ซุ้ม   

65,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
(ชุดใหญ่) บริเวณหน้า 
อบต.แก่งเสี้ยน ได้รับ
การปรับปรุงให้มี
สภาพสมบูรณ์ มีความ
สง่างามและสมพระ
เกียรติ มากกว่า 
80 %   
 
 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และเทิดทูน
ไว้ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ส านักปลัด 

 
 
 
 

ผ.01 



    

          - ๑3 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑ โครงการเจาะบ่อ
บาดาล   
 
 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ าในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรให้แก่
ประชาชน หมู่ท่ี 4  บ้านหนองสอง
ตอน 
 
 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้าน ร.ต.สม  
อาภาสัตย์  หมู่ท่ี 4  บ้านหนอง
สองตอน  ขนาด Ø 4 น้ิว  (ท่อ 
PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532)  
ลึก  43 - 100 เมตร หรืจนกว่า
จะได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี ปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. ตามแบบ
รูปและรายการละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ ์จ านวน 1 ป้าย  

๒๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีแหล่งน้ าส าหรับให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร มากกว่า 
๕๐ % 

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



    

           - ๑4 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๒ โครงการเจาะบ่อ
บาดาล   
 
 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ าในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรให้แก่
ประชาชน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก   
 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาย
ประเสริฐ   ชนะเลิศ  หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก  ขนาด Ø 4 น้ิว  
(ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-
2532)  ลึก  43 - 100 เมตร 
หรืจนกว่าจะได้น้ าใช้ในเกณฑ์ดี 
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./
ชม. ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 
1 ป้าย 

๒๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีแหล่งน้ าส าหรับให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร มากกว่า 
๕๐ % 

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
        
 
 

ผ.01 



    

          - ๑5 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๓ โครงการเจาะบ่อ
บาดาล   
 
 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ าในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรให้แก่
ประชาชน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก   
 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายพิง  
ล าดวน หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน  ขนาด  Ø  4 น้ิว  
(ท่อ PVC ชั้น 13.5  มอก. 17-
2532) ลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร  
หรือจนกว่าจะได้น้ าในเกณฑ์ดี  
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./
ชม.  ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  อบต.แก่งเสี้ยน 

๑๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีแหล่งน้ าส าหรับให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร มากกว่า 
๕๐ % 

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



    

           - ๑6 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๔ โครงการเจาะบ่อ
บาดาล   
 
 

เพือ่จัดหาแหล่งน้ าในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรให้แก่
ประชาชน หมู่ท่ี 6    
บ้านตรอกมะตูม 
 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณหอถังน้ า 
SML หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  บ้านตรอก
มะตูม  ขนาด Ø 4 น้ิว  (ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 มอก.17-2532)  ลึก  
43 - 100 เมตร หรืจนกว่าจะได้
น้ าใช้ในเกณฑ์ดี ปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 3 ลบ.ม./ชม.  ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย   

๑๕๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีแหล่งน้ าส าหรับให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร มากกว่า 
๕๐ % 

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.01 



    

           - ๑7 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๕ โครงการเจาะบ่อ
บาดาล   
 
 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ าในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรให้แก่
ประชาชน หมู่ท่ี 6    
บ้านตรอกมะตูม 
 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาย
สมัย แช่มเล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม  ขนาด Ø 4 น้ิว  (ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 มอก.17-2532)  ลึก  
43 - 100 เมตร หรืจนกว่าจะได้
น้ าใช้ในเกณฑ์ดี ปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 3 ลบ.ม./ชม.  ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน  พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

๑๕๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีแหล่งน้ าส าหรับให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภค และเพื่อ 
การเกษตร มากกว่า 
๕๐ % 

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.01 



    

           - ๑8 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๖ โครงการเจาะบ่อ
บาดาล   
 
 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ าในการอปุโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรให้แก่
ประชาชน หมู่ท่ี 7   
บ้านท่าดินสอพอง 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณสนามกีฬา
บ้านท่าดินสอพอง  หมู่ท่ี 7  บ้าน
ท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน ขนาด 
Ø  4 น้ิว  (ท่อ PVC ชั้น 13.5  
มอก. 17-2532)  ลึกตั้งแต่ 43-
100 เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้ า
ในเกณฑ์ดี ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 
3 ลบ.ม./ชม.   ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

๑๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีแหล่งน้ าส าหรับให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภค และเพื่อ 
การเกษตร มากกว่า 
๕๐ % 

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.01 



    

           - ๑9 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๗ โครงการก่อสร้างหอ
ถังเหล็ก  
 

เพื่อจัดหาท่ีเก็บกักน้ าในการ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
ให้แก่ประชาชน หมู่ท่ี 4   
บ้านหนองสองตอน 
 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก บริเวณบ้าน 
ร.ต.สม อาภาสัตย์ หมู่ท่ี 4  บ้าน
หนองสองตอน ขนาด 20  ลบ.ม.  
และขยายเขตระบบประปา โดย
เดินท่อ PVC ขนาด ๒ น้ิว ระยะ 
ทาง 500 เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชา  
สัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

๕๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีท่ีเก็บกักน้ าส าหรับ
ให้ประชาชนอุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร มากกว่า 
๕๐ % 

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 
 
 

ผ.01 



    

           - 20 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๘ โครงการก่อสร้างหอ
ถังเหล็ก  
 

เพื่อจัดหาท่ีเก็บกักน้ าในการ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
ให้แก่ประชาชน หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม 
 
 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก บริเวณบ้าน
นายสมัย แช่มเล็ก  หมู่ท่ี 6 บ้าน
ตรอกมะตูม  ขนาด 20  ลบ.ม.  
และขยายเขตระบบประปา  โดย
เดินท่อ PVC  ขนาด ๒ น้ิว ระยะ 
ทาง 500 เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน  พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

๕๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีท่ีเก็บกักน้ าส าหรับ
ให้ประชาชนอุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร มากกว่า 
๕๐ % 

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



    

           - ๒1 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๙ โครงการขยายเขต
ระบบประปา  

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองจอก มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึง  

ขยายเขตระบบประปา บริเวณ
ซอยบ้านนายบุญชู  บุญธรรม  หมู่
ท่ี  5  บ้านหนองจอก  เดินท่อ 
PVC  ขนาด Ø 2 น้ิว ชั้น ๘.๕ 
พร้อมอุปกรณ์ PVC  ระยะทางยาว 
2,500 เมตร  พร้อมขุดฝังกลบ 
ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน   พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

๒๕๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - สามารถขยายเขต
ระบบประปาได้
มากกว่า ๘๐ %  

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



    

           - ๒2 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑๐ โครงการขยายเขต
ระบบประปา  

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 6 
บ้านตรอกมะตูม มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึง  

ขยายเขตระบบประปา บริเวณทาง
แทรกเตอร์  หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม  เดินท่อ PVC  ขนาด Ø 2 
น้ิว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ PVC  
ระยะทางยาว 880 เมตร  พร้อม
ขุดฝังกลบ 

๘๕,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - สามารถขยายเขต
ระบบประปาได้
มากกว่า ๘๐ %  

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างท่ัวถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความสะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึงฤดู
ฝน 

ฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้านหนองสอง
ตอน หมู่ท่ี 4 พร้อมขุดลอกคลอง
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมือ่ถึงฤดูฝนได้
มากกว่า 80 % 

- ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขังเมื่อถึงฤดูฝน 

กองช่าง 

 
 

ผ.01 



    

       - ๒3 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑๒ ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความสะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึงฤดู
ฝน 

ฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้านหนอง
จอก หมู่ท่ี 5  ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 15 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ลึก 2 เมตร  หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์
เมตร  ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ  อบต.แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อถึงฤดูฝนได้
มากกว่า 80 % 

- ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความสะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึงฤดู
ฝน 

ฝายน้ าล้นบริเวณบ้านเขาคอก 
หมู่บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 5 ขนาด
กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร 
พร้อมขุดลอกคลองขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 2 
เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อถึงฤดูฝนได้
มากกว่า 80 % 

-ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

ผ.01 



    

           - ๒4 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑๔ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความสะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึงฤดู
ฝน 

ฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้านตรอก
มะตูม หมู่ท่ี 6 พร้อมขุดลอกคลอง
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อถึงฤดูฝนได้
มากกว่า 80 % 

-ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
พร้อมขุดลอกคลอง 

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความสะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึงฤดู
ฝน 

ฝายน้ าล้นบริเวณหลังวัดหนอง
ปลวกบ้านตรอกมะตูม หมู่ท่ี 6  
พร้อมขุดลอกคลองขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 2 
เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

840,0๐๐.-   
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

 840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

840,0๐๐.-   
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อถึงฤดูฝนได้
มากกว่า 80 % 

- ราษฎรในพื้นท่ีและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อถึง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

 

ผ.01 



    

           - ๒5 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑๖ โครงการขยายเขตท่อ
ส่งน้ าเพื่อการเกษตร   

เพื่อให้การส่งน้ าเพ่ือการเกษตรใน
พื้นท่ีสะดวกและได้ใช้น้ าอย่าง
ท่ัวถึง 
 

ขยายเขตท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร  
สถานีสูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง 
บริเวณคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
หมู่ท่ี 7  บ้านท่าดินสอพอง  โดย
เดินท่อ PVC  ขนาด Ø 4 น้ิว ชั้น 
๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ PVC ระยะทาง
ยาว 340 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.แก่งเสี้ยน ก าหนด 

๑๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - สามารถขยายเขตท่อ
ส่งน้ าเพื่อการเกษตร
ได้มากกว่า ๘๐ %  

ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ า 
ส าหรับท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

กองช่าง 

๑๗ โครงการถมลูกรัง เพื่อปรับพ้ืนท่ีส าหรับสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสองตอน 
หมู่ท่ี 4 

ถมลูกรัง พร้อมบดอัดปริมาณ 
1,775 ลบ.ม. บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ บ้านหนองสองตอน หมู่
ท่ี 4 ต.แก่งเสี้ยน ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน 

๓๒๗,๕00  
(งบ อบต.) 

 - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ได้มาตรฐาน ๘๐%  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐานของศูนย์เด็ก
เล็ก 
 

กองช่าง 

 
 

ผ.01 



    

           - ๒6 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑๘ โครงการถมลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ย
เพิ่มเติม   

เพื่อปรับพ้ืนท่ีส าหรับท่ีจอดรถของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสอง
ตอน หมู่ท่ี 4 

ถมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพิ่มเติม  
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,250  ลูกบาศก์เมตร บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองสองตอน   

๒๐๐,๐๐0  
(งบ อบต.) 

 - - มีท่ีจอดรถได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป  
 

ประชาชนและ
ผู้ปกครองผู้มาติดต่อ
ราชการ มีท่ีจอดรถ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการรับส่ง
บุตรหลาน ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย
บ้านนายวน  หนูขาว   หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร  
หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า   
1,920ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต.แก่งเสี้ยน ก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

๔๕๐,๐๐0  
(งบ 

 อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป  
 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย
วัดเขาเทพนิมิตร  หมู่ท่ี 7   บ้าน
ท่าดินสอพอง   

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร  หนา 0.20 เมตร  หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,500 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.แก่งเสี้ยน ก าหนด  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

๒๐๐,๐๐0  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป  
 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บริเวณซอยวัดเนิน
พระงาม  หมู่ท่ี 4   
บ้านหนองสองตอน 

กว้าง 8 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน  พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

๒๐๐,๐๐0  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป  
 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

ผ.01 



    

           - ๒8 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๒๒ โครงการก่อสร้างและ
ขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างและขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
หนองจอก หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก   

ขนาดกว้างจากเดิมข้างละ 0.50 
เมตร  ยาว 355 เมตร หนา 0.15 
เมตร  และขนาดกว้างจากเดิมข้าง
ละ 1 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเทคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 755 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปและรายละเอียดของ 
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

๔๕๐,๐๐0  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป  
 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนายส าเนา   
ปาดเปรียว หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

๕๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

ผ.01 



    

           - ๒9 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รบัผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๒๔ โครงการก่อสร้างสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   

เพื่อก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บริเวณซอยเขาคอก  
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก   

ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

๕๐๐,๐๐0  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป  
 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ส าหรับน้ าล้นผ่าน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กให้ส าหรับน้ าล้นผ่าน บริเวณ
ซอยเขาคอก  หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองจอก   

ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดของ อบต. 
แก่งเสี้ยน  พร้อมป้ายประชา 
สัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 

๓๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
      

ผ.01 



    

         - 30 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๒๖ โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้าน
ตรอกมะตูม หมู่ท่ี 6  
บ้านตรอกมะตูม 

พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

๒๕๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยนายป้อม  
เณรทอง หมู่ท่ี 6  บ้านตรอกมะตูม 
 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8๕0 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย   

๕๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป  
 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 

ผ.01 



    

           - ๓1 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยวัดหนองปลวก 
หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม  
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย 
 

๕๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยวัดเขาเทพนิมิตร   
หมู่ท่ี 7  บ้านท่าดินสอพอง   
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

๓๕๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

ผ.01 



    

          - ๓2 -    
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านจ่าหนุ่ย   
หมู่ท่ี 7  บ้านท่าดินสอพอง  
 

ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 330 
ตารางเมตร ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

๒๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป  
 

ประชาชนในเขต อบต. 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓๑ โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็ก 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบนเสา
เหล็ก บริเวณหน้า อบต.แก่งเสี้ยน 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก 

สูง 7 เมตร จ านวน 14 ต้น  ตาม
แบบรูปกรมทางหลวงชนบท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
1 ป้าย 

๕๐๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ ๗๐ % ขึ้น
ไป 
 

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ความปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุในการสัญจร
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

ผ.01 



    

            - ๓3 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๑  แนวทางการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

32 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าขุนไกร 

เพื่อให้บริการวิชาการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
วัยก่อนเรียน  

มีพ้ืนท่ีในกานก่อสร้างอาคาร ตาม
แบบ สถ.ศพด.2 (เด็กตั้งแต่ 51-
80 คน) ขนาดพ้ืนท่ีกว้าง × ยาว = 
13.40 × 25.80 เมตร(เฉพาะตัว
อาคารศูนย์) จ านวน ๑ แห่ง 

2,41๐,๐00  
(งบ กรมส่งเสริมฯ) 

 - - เด็กในชุมชนได้รับการ
เลี้ยงดูอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
มีสุขภาพดี มีการ
เจริญเติบโตและ
เรียนรู้ด้านต่างๆ 
อย่างสมดุลมากกว่า 
7๐ %  ขึ้นไป  
 

อบต. มีศักยภาพและ 
ประชาชนในพื้นท่ี มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



    

            - ๓4 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสู่สากล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.๒  แนวทางการปรับปรุงและซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

๑ โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   

เพื่อปรับปรุงห้องน้ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   

ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน ๑ 
แห่ง 

๓๐,๐00  
(งบ อบต.) 

 - - มีห้องน้ าส าหรับ
บริการผู้มาติดต่อ
ราชการได้อย่าง
สะดวก ๗๐ %  ขึ้นไป  
 

อบต. มีศักยภาพและ 
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวก มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



    

         - ๓5 -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
-------------------------------------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศกึษา 

๖.๒  แนวทางการส่งเสริมการเครอืข่ายการเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสรมิภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี   

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยนได้แสดงความ
กตัญญูกตเวที น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภักดี 

ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2558        

53,5๐0  
(งบ อบต.) 

 - - ประชาชน ๘๐ % มี
ความจงรักภักดีและมี
ความส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี   

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีและมีความ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี   

กองช่าง 

 
 

ผ.01 


