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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพิ่มเติม)   ฉบับที่ 1/2564 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 



 
 

 

ค าน า 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข,เปล่ียนแปลง ,เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1/2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง                   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
   

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไข ,เปล่ียนแปลง,เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข,เปล่ียนแปลง,เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1/2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และท้องถิ่นต่อไป 
  

 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ. 2561 – 
2565 (แก้ไข,เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น   
 

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แก้ไข
,เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 4/2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข ,
เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม แผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ   
 

เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น 
อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” และ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
  

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองจึงได้ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข,
เปล่ียนแปลง,เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1/2564 นี้ขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป การแก้ไข,เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 1/2564 
ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   

 
 
 



 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข) ฉบับที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม - - - - 1 600,000.00 1 600,000.00 1 600,000.00 3 1,800,000.00 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ - - - - 1 176,000.00 1 176,000.00 1 176,000.00 3 528,000.00  
1.3 แผนงานการเคหะ          1 - 1 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
6.1. แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

- - - - 1 800,000.00 1 500,000.00 1 300,000.00 1 1,600,000.00 

รวม     4 1,576,000.00 3 1,276,000.00 3 1,276,000.00 8 3,928,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข) คร้ังที่ 1/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามคลองยาว 
บริเวณที่ดินนางทอง
สุข   ทองพันธ์ กับ
นางชุลี   อ่อนหวาน 
หมู่ที่ 3 

1.เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สะพานข้ามไปมาได้
สะดวก 
2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ช่วงพาดยาว 6 เมตร  

- - 600,000 600,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา และมี
เส้นทางในการ
ขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร
สู่ท้องตลาดที่
ได้รวดเร็วข้ัน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แก้ไข 

ผ.02 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
1 โครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามคลองยาว 
บริเวณที่ดินนางทอง
สุข   ทองพันธ์ กับ
นางชุลี   อ่อนหวาน 
หมู่ที่ 3 

1.เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สะพานข้ามไปมาได้
สะดวก 
2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ช่วงพาดยาว 6 เมตร  

- - 600,000 600,000 600,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา และมี
เส้นทางในการ
ขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร
สู่ท้องตลาดที่
ได้รวดเร็วข้ัน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

แก้ไข 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
2 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  
บ้านคุณลัดดา – ถึง
บ้านคุณพวงทอง   
กองเกิดทอง 
หมู่ที่ 6 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนนกว้าง 5 เมตร  
ยาว 89 เมตร  
หินคลุก 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 445 
ตารางเมตร 

- - 220,000 220,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
2 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  
บ้านคุณลัดดา – ถึง
บ้านคุณพวงทอง   
กองเกิดทอง 
หมู่ที่ 6 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนนกว้าง 5 เมตร  
ยาว 89 เมตร  
หินคลุก 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 445 
ตารางเมตร 

- - 220,000 220,000 220,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ผ.02 

แก้ไข 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการขยายเขตท่อ

เมนประปา บริเวณ
บ้านนายส าเนา 
บุญช่วย ถึงบ้านนาง
จ ารูญ   เพ็งปรีชา 
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด Ø 90 
มิลลิเมตร ยาว 340
เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - 176,000 176,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
1 โครงการขยายเขตท่อ

เมนประปา บริเวณ
บ้านนายส าเนา 
บุญช่วย ถึงบ้านนาง
จ ารูญ   เพ็งปรีชา 
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด Ø 90 
มิลลิเมตร ยาว 340
เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - 176,000 176,000 176,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

แก้ไข 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 1/2564 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลทรงคนอง 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายลดปญัหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สรา้งความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการปรับปรงุ

ระบบงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

1. เพ่ือปรับปรุงแผนที่ 
แม้บท แผนที่กายภาพ ท่ี
สามารถน ามาพัฒนางาน 
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
2. เพ่ือเป็นการปรับปรุง 
ขอมูลที่ดิน(สาระบบที่ดิน)
ในเขตต าบลทรงคนอง 
3. เพ่ือเป็นการแบพ้ืนที่ 
ของแผนที่แม่บท เป็นเขต 
( zone) เขตย่อย(block) 
อย่างชัดเจนทุกพ้ืนที่ 
4. เพ่ือปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ช าระ
ภาษีในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม
ย่ิงข้ึน 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์
สินให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมด 

- - 800,000 800,000 - 

จ านวนที่
ด าเนินการ 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองคลงั 

 

ผ.02 

แก้ไข 



 
 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายลดปญัหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สรา้งความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
  5. เพ่ือให้เกิดความช านาญ

เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 
 ให้สามารถน าระบบ 
สารสนเทศภูมศิาสตร(์GIS) 
ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการ 

 

     

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

แก้ไข 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายลดปญัหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สรา้งความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
1 โครงการปรับปรงุ

ระบบงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

1. เพ่ือปรับปรุงแผนที่ 
แม้บท แผนที่กายภาพ ท่ี
สามารถน ามาพัฒนางาน 
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
2. เพ่ือเป็นการปรับปรุง 
ขอมูลที่ดิน(สาระบบที่ดิน)
ในเขตต าบลทรงคนอง 
3. เพ่ือเป็นการแบพ้ืนที่ 
ของแผนที่แม่บท เป็นเขต 
( zone) เขตย่อย(block) 
อย่างชัดเจนทุกพ้ืนที่ 
4. เพ่ือปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ช าระ
ภาษีในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม
ย่ิงข้ึน 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์
สินให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมด 

- - 800,000 
500,000 
ระยะที่ 1 

300,000 
ระยะที่ 2 

จ านวนที่
ด าเนินการ 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองคลงั 

 
 
 
 

 

ผ.02 

แก้ไข 



 
 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายลดปญัหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สรา้งความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
  5. เพ่ือให้เกิดความช านาญ

เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 
 ให้สามารถน าระบบ 
สารสนเทศภูมศิาสตร(์GIS) 
ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการ 

 

     

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

แก้ไข 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากสะพาน 3 
ถึงบริเวณบ้านนาย
นกเล็ก   แก้วแจ้ง 
 

- - - 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

- 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

การไฟฟ้าฯ 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
1 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากสะพาน 3 
ถึงบริเวณบ้านนาย
นกเล็ก   แก้วแจ้ง - - - 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02/1 

แก้ไข 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม - - - - - - 1 1,400,000.00 3 3,630,000.00 4 5,030,000.00 

รวม - - - - - - 1 1,400,000.00 3 3,630,000.00 4 5,030,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 1/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ต่อจากท่ีดินนาย
สมศักด์ิ   สุขสมัย ถึง
ที่ดินนายมะยม      
คิมประเสริฐ    
หมู่ที่ 1 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร 
คอนกรีต หน้า 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
1,800 เมตร 

- - 7,200,000 7,200,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง 

ผ.02 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันดิน
พังทลายพร้อมงาน
ก่อสร้างถนน คสล.ต่อ
จากท่ีดินนายสมศักด์ิ   
สุขสมัย ถึงที่ดินนาย
มะยม   คิมประเสริฐ    
หมู่ที่ 1 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
เข่ือนพร้อมงาน
ก่อสร้างถนนถนนค
สล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร คอนกรีต หน้า 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,800 
เมตร 

- - - - 
1,030,000 
ระยะแรก 
100 เมตร 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง 

ผ.02 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
2 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 350 
เมตร โดยเริ่มจาก
สะพาน 3 ถึงบ้านนาย
นกเล็ก   แก้วแจ้ง 
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนน ผิวจราจร  
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 350 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,750 ตารางเมตร 

- - 700,000 700,000 700,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง 
2 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล.พร้อมติดต้ัง
ราวกันตก ขนาดกว้าง 
5 เมตร ระยะทางยาว 
350 เมตร โดยเริ่ม
จากสะพาน 3 ถึงบ้าน
นายนกเล็ก   แก้วแจ้ง 
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนน ผิวจราจร  
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 350 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,750 ตารางเมตร
พร้อมติดต้ังราวกัน
ตก 

- - - 1,400,000 1,400,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
3 โครงการปูยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่ม
จากบ้านนางพยุง   
รุ่มนุ่ม สิ้นสุดที่ดินนาง
ประจบ   ทองทับทิม 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนได้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 381 เมตร  
หินคลุก 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,905 
ตารางเมตร 

- - 900,000 900,000 900,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง 
3 โครงการก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันดิน
พังทลายพร้อมงาน
ก่อสร้างถนนปูยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากบ้านนางพยุง   
รุ่มนุ่ม สิ้นสุดที่ดินนาง
ประจบ   ทองทับทิม 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนได้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

ผนังเข่ือนสูง 1.50 
เมตร ระยะทางยาว 
29 เมตร และงาน
ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 381 เมตร  
หินคลุก 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,905 
ตารางเมตร 

- - - - 1,200,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 

ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม - - - - - - - - 17 17,644,000.00 17 17,644,000.00 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - 13 901,700.00 13 901,700.00 
1.3 แผนงานการเคหะ  - - - - - - - - 11 1,302,500.00 11 1,302,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - 4 420,000.00 4 420,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสขุ - - - - - - - - 1 300,000.00 1 300,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
6.1. แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

- - - - - - - - 2 984,000.00 2 984,000.00 

รวม         48 21,552,200.00 48 21,552,200.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 1/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
1 โครงการก่อสร้าง

เข่ือนคสล.ป้องกันดิน
พังทลายพร้อมงาน
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต และท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2  

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
เข่ือน คสล.ป้องกัน
ดินพังทลาย
ระยะทางยาวรวม 
169 เมตร และงาน
ก่อสร้างถนนคสล.ระ
ระทางยาว 90 เมตร 
และก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ระยะทางยาว 
636 เมตร และงาน
วางท่อระบายน้ า 

- - - - 

(ช่วงที่ 1) 
1,050,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

(ช่วงที่ 2) 
3,450,000 

 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ   

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

พร้อมบ่อพักขนาด 
Ø 0.60 เมตร 
ระยะทางยาว 200 
เมตร   

ช่วงที่ 1 โดยท าการก่อสร้างเข่ือน คสล.ป้องกันดินพังทลาย โดยเริ่มจาก
ที่ดินนายสาโรจน์   วุฒิเสถียร เป็นระยะทางยาว 90 เมตร และถนนคสล.ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร  
(หมู่ที่ 1) 
ช่วงที่ 2 โดยท าการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นระยะทางยาว 636 เมตร บริเวณซอยทรงคนอง 7-2 และงานวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร 
(หมู่ที่ 2) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
2 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางบริเวณ
ซอย 4 ทั้งซอย และ
ซอย 4/1 -ทางตัน 
หมู่ที่ 2 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนน ผิวจราจรกว้าง 
4-6 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,008 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,813  
ตารางเมตร 

- - - - 3,600,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

3 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าขนาด ø 
0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ซอยทรงคนอง 
4/1 โดยเริ่มจาก
บริเวณ 3 แยก
ต้นมะขาม ไปเชื่อมต่อ
ท่อระบายน้ าบริเวณ
หน้าบ้านนายไพรินทร์ 
สุดประเสริฐ ตามถนน
อุทิศ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังถนน
ในฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก 

โดยเริ่มจากบริเวณ 
3 แยกต้นมะขาม ไป
เชื่อมต่อท่อระบาย
น้ าบริเวณหน้าบ้าน
นายไพรินทร์  สุด
ประเสริฐ ระยะทาง
ยาว 184 เมตร 
 

- - - - 700,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ลดการท่วมขัง
ของน้ าท่ีมีฝน
ตก 

กองช่าง 

 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
4 โครงการฝงัท่อระบาย

น้ าขนาด 80
เซนติเมตร ยาว 213 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
จากท่ีดิน นางสมพร   
มนะเวศน์ ไปสิ้นสุดที่
แม่น้ าท่าจีน ตลอด
แนวล ารางสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังถนน
ในฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก 

โดยท าการวางท่อ
ระบายน้ าขนาด ø 
0.80 เมตร พร้อม
บ่อพัก ระยะทาง
ยาว 213 เมตร - - - - 850,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่มน้ี า
ท่วมขัง 

ลดการท่วมขัง
ของน้ าท่ีมีฝน
ตก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
ดินหินคลุก ซอยร่วม
ใจภักด์ิสามัคคี 2019 
เริ่มจากถนนเดิมไป
สิ้นสุดคลองยาว  
หมู่ที่ 3 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
3. เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

เริ่มจากถนนเดิมไป
สิ้นสุดที่คลองยาว 
ถนนกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
57 เมตร 
 

- - - - 360,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
6 โครงการก่อสร้างทาง

รถจักรยายนต์และ
ทางเดินเท้า บริเวณ
ถนนทรงคนอง ซอย 7 
เริ่มจากหน้าบ้านนาย
วิทยา   รุ่งเรืองศรี ไป
สิ้นสุดที่ดินนายกลม  
หมึงประเสริฐ 
แบ่งเป็น 3 ช่วง  
ช่วงละ 100 เมตร  
หมู่ที่ 3  

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
3. เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

เริ่มจากหน้าบ้าน
นายวิทยา  รุ่งเรือง
ศรีไปสิ้นสุดที่ดิน
อุทิศ แบ่งเป็น 3 
ช่วง กว้าง 
1.50,2.00 เมตร  
ระยะทางยาว 113 
เมตร 
 

- - - - 600,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
7 โครงการก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันดิน
พังทลายบริเวณหน้า
บ้านนายสน่ัน    
เพ็งนาเรนทร์ เป็น
ระยะทาง 50 เมตร  
หมู่ที่ 3 

1.เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การใช้ถนนเลียบคลอง 

ผนังเข่ือนสูง 2 เมตร 
ระยะทางยาว 50 
เมตร 
 - - - - 375,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่ลด
การพังทลายเพ่ิม
มากข้ึน 

เพ่ือป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับเริ่มจากถนน
คอนกรีตเดิมไปสิ้นสุด
ที่บ้านนายวิทยา   
รุ่งเรืองศรี  
หมู่ที่ 3 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
3. เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
140 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 560 
ตารางเมตร   

- - - - 800,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
9 โครงการยกระดับ

ถนนร่วมใจภักด์ิ
สามัคคี 2019 เริ่ม
จากปากซอยไปสิ้นสุด
ที่สะพานคอนกรีต
หน้าบ้านนางวันเพ็ญ   
คล่องรักสัตย์ 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

 ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว
รวม 306 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,530 
ตารางเมตร  

- - - - 560,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการติดต้ังหลังคา
คลุมประตูน้ าคลอง
บ้านเหนือพร้อม
หลังคาท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือใช้ป้องกันแดดกันฝน ติดต้ังหลังคาคลุม
ประตูน้ าคลองบ้าน
เหนือและหลังคา
คลุมที่จอด
รถจักรยานยนต์  

- - - - 120,000 

จ านวนโรงเรือนที่
ก่อสร้างสามารถ
กันแดดกันฝน 

สามารถกัน
แดด-ฝนหลังคา
คลุมประตูน้ า  

กองช่าง 

11 โครงการขยายไหล่
ทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยแก้วสกุล  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ท าการขยายไหล่
ทางโดยผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 182 
ตารางเมตร  

- - - - 99,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
12 โครงการก่อสร้าง

ประตู เปิด-ปิด 
ป้องกันน้ าท่วม  
ถนนเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่า ทรงคนอง 
13 (บริเวณสะพาน
ข้ามคลอง)  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันด้านอุทกภัย
ช่วงน้ าท่วมและด้าน
การเกษตรในหน้าแล้ง 

โดยท าการก่อสร้าง
ประตู ขนาดบาน
ประตู 1.50x1.50 
เมตร  

- - - - 250,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

สามารถ
ควบคุมปริมาณ
น้ าเข้า-ออก
คลองได้ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาคลุมมอเตอร์
สูบน้ าพร้อมรางน้ า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ควบคุมมอเตอร์
บริเวณคลองราษฎร์
บ ารุง  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือใช้ป้องกันแดดกันฝน โดยท าการก่อสร้าง
โครงหลงัคาคลุม
มอเตอร์สูบน้ าพร้อม
รางน้ า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าควบคุม
มอเตอร์บริเวณ
คลองราษฎร์บ ารุง 
จ านวน 2 ชุด 

- - - - 80,000 

จ านวนโรงเรือนที่
ก่อสร้างสามารถ
กันแดดกันฝน 

สามารถกัน
แดด-ฝนหลังคา
คลุมมอเตอร์
สูบน้ า  

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
14 โครงการก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันดิน
พังทลายพร้อมงาน
ก่อสร้างถนน 
บริเวณบ้านนายรงค์   
นาคนาเกร็ดไปสิ้นสุด
ที่บ้านนางสาวสุภาพร   
นาคนาเกร็ด (แยก
ซ้าย) นายอภิวุฒิ   
มนะเวศน์ (แยกขวา) 
หมู่ที่ 6  

1.เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การใช้ถนนเลียบคลอง 

โดยท าการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันดิน
พังทลาย ผนังเข่ือน
สูง 1.50 เมตร
ระยะทางยาว 28 
เมตร และ 40 เมตร 
พร้อมงานก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 197 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
985 ตารางเมตร 
บริเวณบ้านนาย
ณรงค์  นาคนาเกร็ด
ไปสิ้นสุดบ้าน
นางสาวสุภาพร  
นาคนาเกร็ด(แยก
ซ้าย) นายอภิวุฒิ  
มนะเวศน์ (แยกขวา) 

- - - - 1,450,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่ลด
การพังทลายเพ่ิม
มากข้ึน 

เพ่ือป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
15 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล. เริ่มจาก
บ้านนายจีรเดช   รุ่ม
นุ่ม สุดเขตถนนอุทิศ 
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
3. เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนน จราจร กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 
326  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,630 
ตารางเมตร 

- - - - 2,500,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
1 โครงการขยายท่อเมน

ประปาซอยบ้านนาง 
นุกูล   ปานสมรักษ์     
ตามแนวถนน  
หมู่ที่ 1 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE100 
PN 10 ø 63 มม.
ระยะทางยาว 72.30 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 26,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา เริ่มจาก
ที่ดินนายพนม   อิน
แป้น ถึงถุงดินนางสาว
นริศรา   กิ่งสวัสด์ิ  
หมู่ที่ 1 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE100 
PN 10 ø 63 มม.
ระยะทางยาว 400 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 89,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

เพ่ิมเติม 

ผ.02 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
3 โครงการขยายท่อเมน

ประปาซอย (เต็กกอ) 
ตามแนวถนนคสล. 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 2  
หมู่ที่ 1 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE100 
PN 10 ø 63 มม.
ระยะทางยาว 385 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 86,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปาบริเวณ
ร้านสร้อยทองพันธ์ุไม้
ไปสิ้นสุดที่ระยะทาง 
210 เมตร  
หมู่ที่ 1 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE100 
PN 10 ø 63 มม.
ระยะทางยาว 385 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม  
งบประมาณ  

- - - - 59,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
5 โครงการเปลี่ยนท่อ

เมนประปาบริเวณ
บ้านนางล าจวน   
เอ๋ียวประเสริฐ ไป
สิ้นสุดที่ระยะทาง 
450 เมตร  
หมู่ที่ 1 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE100 
PN 10 ø 63 มม.
ระยะทางยาว 40 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม  
งบประมาณ บาท 

- - - - 19,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
6 โครงการขยายท่อเมน

ประปา เริ่มจากโค้งนา
ของนายมโนรมย์    
กิ่งสวัสด์ิ ถึงบ้านนาย
อ านวย   แซ่แต้  
หมู่ที่ 1 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE100 
PN 10 ø 63 มม.
ระยะทางยาว 49 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 15,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
7 โครงการขยายเขตท่อ

เมนประปาทรงคนอง 
ซอย 14 (เต็กกอ)  
จากกบ้านนายพนม   
อินแป้น ถึงบ้านนาย
สง่า   กลั่นเกิด  
หมู่ที่ 2 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE100 
PN 10 ø 63 มม.
ระยะทางยาว 296 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 71,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริ่มจาก
บ้านนายเจี๊ย  มาลัย
ศร ี ถึงบ้านนางลูก
อินทร์  ฟักประไพ 
(แนวคลองลัดอีแท่น) 
หมู่ที่ 4 

1. เพ่ือปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาให้มีคุณภาพ
มากข้ึน 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ø 50 มม. 
ระยะทางยาว 130 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 18,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
9 โครงการเปลี่ยนท่อ

เมนประปา เริ่มจาก
ชายคลองสวนนาย
ไพโรจน์ สุดประเสริฐ
ถึงบ้านนางสมพร   
ซังเก  
หมู่ที่ 4 

1. เพ่ือปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาให้มีคุณภาพ
มากข้ึน 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

 โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ø 32 มม. 
ระยะทางยาว 100 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 7,700 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริ่มจาก
สวนนายสามารถ   
เจิมสุจริต  ถึงท่อข้าม
คลองธรรมกาย  
หมู่ที่ 4 
 

1. เพ่ือปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาให้มีคุณภาพ
มากข้ึน 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ø 90 มม. 
ระยะทางยาว 530 
เมตร, PE 100 PN 
10 ø 63 มม. 
ระยะทางยาว 385 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประกอบร่วม 

- - - - 299,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
-  
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
11 โครงการเปลี่ยนท่อ

เมนประปาจาก
สะพานคลองราษฎร์
บ ารุงถึงบ้านพ.ต.ท. 
พนม ประทุมแสง  
หมู่ที่ 5 

1. เพ่ือปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาให้มีคุณภาพ
มากข้ึน 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ø 63 มม. 
ระยะทางยาว 56 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 22,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
12 โครงการขยายเขตท่อ

เมนประปาเริ่มจาก
สะพานคลองราษฎร์
บ ารุงถึงคอสะพาน
ข้ามแม่น้ า 
หมู่ที่ 5 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ø 90 มม. 
ระยะทางยาว 218 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 111,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงเปลี่ยนท่อเมน
ประปาบริเวณที่ดิน
นายวัลลภ   รุ่มนุ่มถึง
สุดซอย พร้อม
อุปกรณ์ประกอบร่วม
ต่อเข้าบ้านเรือน  
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ø 63 มม. 
ระยะทางยาว 350 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 79,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายลดปญัหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สรา้งความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุ
พ้ืนที่จอดรถภายใน
ส านักงานอบต.ทรง
คนอง พร้อมตีเส้น
จราจร 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงพ้ืนที่จอด
รถภายในส านักงาน
อบต.ทรงคนอง - - - - 130,000 

ร้อยละของ
ประชาชนผู้มาของ
รับบริการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลทรงคนอง 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
1 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ จาก
ที่ดินนายอุทัย   สวัสด์ิ
จันทร์ถึงที่ดินนางลา
วัลย์   ชิดเชื้อ 
ระยะทาง 200 เมตร 
(ช่วงที่ 1) ตลอด
แนวทางสาธารณะ
และจากท่ีดินนางวัลย์   
ชิดเชื้อไปสิ้นสุดที่ดิน
นางฝนทอง   เกียรติ
ประชา ระยะทาง 
200 เมตร (ช่วงที่ 2) 
ตลอดแนวทาง
สาธารณะ พร้อม
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

โดยเริ่มจากท่ีดิน
นายอุทัย   สวัสด์ิ
จันทร์ถึงที่ดิน 
นางลาวัลย์   ชิดเชื้อ 
ระยะทางยาว 200 
เมตร (ช่วงที่ 1) 
และเริ้มจากท่ีดิน
นางวัลย์   ชิดเชื้อ 
ไปสิ้นสุดที่ดินนาง
ฝนทอง   เกียรติ
ประชา ระยะทาง
ยาว 200 เมตร  
(ช่วงที่ 2) 
 

- - - - 

250,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

การไฟฟ้าฯ 

ผ.02/1 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
2 โครงการติดต้ังไฟฟ้า

สาธารณะ บริเวณ
คลองบ้านเหนือถึง
คลองลัดอีแท่น 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

โดยท าการติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
LED ขนาด 120 
วัตต์ พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 21 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 

150,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

3 โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยทรงคนอง 
ซอย 11  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

โดยท าการติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
LED ขนาด 120 
วัตต์ พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 21 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 

120,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.02/1 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
4 โครงการติดต้ังโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยทรงคนอง 
ซอย 13 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟ
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

โดยท าการติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
LED ขนาด 120 
วัตต์ พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 18 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 

98,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

5 โครงการเปลี่ยนโคม
ไฟ LED บริเวณ  
ซอยประตูระบายน้ า
คลองบ้านเหนือ 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟ
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

โดยท าการเปลี่ยน
โคมไฟ LED ขนาด 
60 วัตต์ จ านวน 7 
จุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 

175,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02/1 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
6 โครงการเปลี่ยน

หลอดไฟ LED บริเวณ
ซอยประชาร่วมใจ 
ถนนอยู่เย็นเจริญศรี
ลิ้มต๋ี 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

โดยท าการเปลี่ยน
หลอดไฟ LED 
ขนาด 120 วัตต์ 
จ านวน 6 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

- - - - 

150,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

7 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณ
บ้านนางล าจวน   
มนะเวศน์ ถึงบ้านนาย
มานพ   บุญช่วย 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

โดยท าการติดต้ัง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
LED ขนาด 120 
วัตต์ พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

- - - - 

10,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02/1 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
8 โครงการติดต้ังไฟฟ้า

สาธารณะ จ านวน 1 
จุด บริเวณบ้านนาง
พยุง   รุ่มนุ่ม 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

โดยท าการติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
LED ขนาด 120 
วัตต์ พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 จุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

- - - - 

6,500 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง จ านวน 9 
จุด บริเวณบ้านนาย
จีรเดช   รุ่มนุ่ม - ทาง
ตัน 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

โดยท าการติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะLED 
ขนาด 120 วัตต์ 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 
9 จุด 

- - - - 

58,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02/1 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พื้นที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม 
10 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะพาด
สายและติดต้ังไฟฟ่า
สาธารณะพร้อมติดต้ัง
มิเตอร์ใหม่ ระยะทาง
รวม 100 เมตร ซอย
สะพาน 2บริเวณบ้าน
นายเสนาะ   อินแขก 
ถึงบ้านนายส าเนา   
บุญช่วย  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

โดยท าการติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
LED ขนาด 120 
วัตต์ พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 จุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

- - - - 

300,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02/1 



 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 1/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

1 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

 

เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง
ภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึนจาก
มิจฉาชีพและใช้
เป็นข้อมูลในการ
สืบค้น 

ติดต้ังกล้อง CCTV 
- บริเวณหน้าท่ีท าการกองทุน 
(หันหน้าเข้าท่ีท าการ) 
- บริเวณหน้าท่ีท าการกองทุน 
(หันหน้าไปทางถนนดอนหวาย) 
หมู่ที่ 1 

- - - - 150,000 
ส านักงาน

ปลัด 

2 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

 

เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง
ภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึนจาก
มิจฉาชีพและใช้
เป็นข้อมูลในการ
สืบค้น 

ติดต้ังกล้อง CCTV ทรงคนอง ซอย 13 
จ านวน 3 จุด 
หมู่ที่ 5 

- - - - 225,000 
ส านักงาน

ปลัด 

3 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ติดต้ังกระจกโค้ง จ านวน 2 จุด 
- บริเวณโค้งหักศอก 
บ้านนางสาววริษฐา  ทรัพย์พญา 
- บริเวณที่ดินนายอุดม   ปู่อิ่ม 
ติดต้ังกระจกโค้ง จ านวน 2 จุด 
หมู่ที่ 2 

- - - - 30,000 
ส านักงาน

ปลัด 

 

ผ.03 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

4 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ติดต้ังกระจกโค้งซอยสะพาน 2 
จ านวน 1 จุด 
หมู่ที่ 6 

- - - - 15,000 
ส านักงาน

ปลัด 

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 1.เพ่ือบรรเทาน้ า
เสียในแหล่งน้ า 
2. เพ่ือป้องกัน
การเน่าเสียของ
น้ าในคลอง 

ติดต้ังเครื่องกันหันน้ า เติมอากาศแบบ 
4 ใบพัด 
หมู่ที่ 1 (จ านวน 2 เครื่อง) 
หมู่ที่ 2 (จ านวน 2 เครื่อง) 
 

- - - - 120,000 
กอง

สาธารณสุข 

6 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ จัดซื้อเรือเก็บ
วัชพืช 

เพ่ือก าจัดวัชพืช
ในแม่น้ าล าคลอง 

เรือเก็บวัชพืช จ านวน 2 ล า 
ในพ้ืนที่ต าบลทรงคนอง 

- - - - 300,000 
กอง

สาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.03 

เพ่ิมเติม 



 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 1/2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

7 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับรถ
ตกไหล่ทางเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้ใช้
รถใช้ถนน
ตลอดจนใช้กั้น
ตามแนวขอบ
ถนน 

โดยท าการติดต้ัง ราวกันอันตราย
(การ์ดเรล) 
- บริเวณโค้งบ้านผู้ใหญ่ล าจวน  
(2 ช่วง) 
- บริเวณโค้งอู่เหว่า  
หมู่ที่ 4 
 

- - - - 80,000 กองช่าง 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือให้มีรถยนต์
ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ
อย่างเพียงพอ 

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป 
จ านวน 1 คัน 

- - - - 854,000 กองคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมเติม 
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