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     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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 แผนงานอุตสาหกรรมฯ 2 736,000 2 736,000 2 736,000 2 736,000 2 736,000 10 3,680,000 

รวมทั้งสิ้น 2 736,000 2 736,000 2 736,000 2 736,000 2 736,000 10 3,680,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 1/2565 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง ซอย
ทรงคนอง 4 เริ่ม
จากบริเวณแนว
ถนน คอนกรีต เดิม
ไปสดุเขตที่ดินนาย
มานพ   เม่นนา
เกร็ด และแยกไป
ตามถนน  สิ้นสดุ
บ้านนายณรงค์   
หลักสุวรรณ ตรง
เข้าบ้าน นางสุนีย ์
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางสญัจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ถนนสัญจร
ไปมา 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ถนน ผิว จราจร
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 
250 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1000 ตาราง
เมตร 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง  
ซอยทรงคนอง 4  
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ถนนสัญจร
ไปมา 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาด 
ยาง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 
250 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1000 ตาราง
เมตร เริ่มจาก
บริเวณแนวถนน
คอนกรีตเดมิไป
สุดเขตที่ดินนาย
มานพ   เม่นนา
เกร็ด และแยกไป
ตามถนน สิ้นสุด
บ้านนายราชัน มี
ป้อม ตรงเข้าบ้าน
นางนันนภัสย์   
อินแขก  

576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วใน
การสญัจร
และขนถ่าย
พืชผล
ทางการ
เกษตร กองช่าง 

(แก้ไขจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 10 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รายละเอียดโครงการเดิม 
2 โครงการเปลี่ยนท่อ

เมนประปา เริม่
จากประตูน้ าคลอง
คราม เชื่อมต่อ
บริเวณบา้นนาย
มานพ เม่นนาเกร็ด 
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 ขนาด 3 นิ้ว 
ระยะทาง 350 
เมตร 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมี
น้ าใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
2 โครงการเปลี่ยนท่อ

เมนประปา  
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 ขนาด 3 นิ้ว 
ระยะทาง 350 
เมตร 
เริ่มจากประตูน้ า
คลองคราม 
เชื่อมต่อบริเวณ
บ้านนายมานพ 
เม่นนาเกรด็ 
เชื่อมต่อเข้าบ้าน
ประชาชน พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมี
น้ าใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

(แก้ไขจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 14 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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 แผนงานอุตสาหกรรมฯ 2 582,600 2 582,600 2 582,600 2 582,600 2 582,600 10 2,913,000 

รวมทั้งสิ้น 2 582,600 2 582,600 2 582,600 2 582,600 2 582,600 10 2,913,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 1/2565 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการขยายเขต

ท่อเมนประปา 
ทรงคนอง ซอย 14 
(เต็กกอ)  
จากกบ้านนายพนม   
อินแป้น ถึงบ้าน
นายสง่า   กลั่นเกิด  
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE100 PN 
10 ø 63 มม.
ระยะทางยาว 
296 เมตร และ
ต่อเชื่อมเข้ากับ
บ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมี
น้ าใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการเปลี่ยนท่อ

เมนประปา 
ทรงคนอง ซอย 14 
(เต็กกอ)  
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 ø 63, 32, 25 
มิลลเิมตร
ระยะทางยาวรวม
ประมาณ 366 
เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วมและต่อเข้า
บ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า 
เริ่มจากกบา้นนาง
ส าราญ   อินแป้น 
ถึงบ้านนายสง่า   
กลั่นเกิด 

84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 

ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมี
น้ าใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

(เปลี่ยนแปลงจาก แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 16 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รายละเอียดโครงการเดิม 
2 โครงการปูยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต
จากท่ีดินนางสม
ทรง   อินแขกถึง
บ้านนางสาว 
แจ่มจันทร์ สุขตาล 
หมู่ที่ 6 

ประชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 119 
เมตร หินคลุก 
0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจรจร
ไม่น้อยกว่า 595
ตารางเมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง 
2 โครงการก่อสร้าง

ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมบ่อพัก   
หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ถนนสัญจร
ไปมา 

ก่อแสร้างถนน
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 119 เมตร 
ช้ันรองพื้นทางหิน
คลุก 0.20 เมตร 
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีตหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
และงานวางท่อ
ระบายน้ า PVC ø 
8” พร้อมบ่อพัก 
คสล. 12 บ่อ  
จากท่ีดินนางสม
ทรง อินแขกถึง
บริเวณบา้น
นางสาวแจ่ม
จันทร์ สุขตาล  

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทาง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 

(เปลี่ยนแปลงจาก แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 37 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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 แผนงานอุตสาหกรรมฯ 26 35,469,600 26 35,469,600 26 35,469,600 26 35,469,600 26 35,469,600 130 177,348,000 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 13 7,695,500 13 7,695,500 13 7,695,500 13 7,695,500 13 7,695,500 65    38,477,500  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบฯ 1 35,000 1 35,000 1 35,000 1 35,000 1 35,000 5 175,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 20 2,000,000 

รวมท้ังสิ้น 41 43,600,100 41 43,600,100 41 43,600,100 41 43,600,100 41 43,600,100 220 218,000,500 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 1/2565 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย  
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันดิน
พังทลาย  
ผนังเขื่อนสูง 
2.50 เมตร
ระยะทาง 35 
เมตร บริเวณบ้าน
นายเสง่ียม  
ไทยทวี  
ข้างคลองสุคต  
(หลังเซ็นทรลั 
ศาลายา) 

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 

ร้อยละ 
ของจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลาย 

ป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการวางท่อ
ลอดถนน 3316 
บริเวณปากซอย
ทรงคนอง  2  
หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนน 

วางท่อลอด ø  
6 นิ้ว ระยะทาง 
20 เมตร รวมบ่อ
พัก 5 จุด เพื่อ
รับส่งน้ า 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

วางท่อระบายน้ า 
ø 0.80 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 
610 เมตร  
พร้อมบ่อพัก 
บริเวณ 
ทรงคนองซอย 2 
(ฝั่งตรงข้ามถนน
ฟุตบาท) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก 

กองช่าง 

 
 
 
 
ส 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการติดตั้งท่อ
สูบน้ าสแตนเลส 
จ านวน 2 แห่ง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ าในช่วง
ฤดูฝน 

ติดตั้งท่อสูบน้ า
สแตนเลส หน้า
กว้าง 8 นิ้ว ยาว 
8 เมตร พร้อม
มอเตอร์ 10 
แรงม้า, งานขยาย
เขตไฟฟ้าและ
มิเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ตู้ควบคุม
และโครงหลังคา
คลุมมอเตอร์ 
จ านวน 2 แห่ง  
-บริเวณคลองลุง
เพ้ง  
-บริเวณคลองต้น
ไทร 

800,000 
(แห่งละ 

400,000) 
 

800,000 
(แห่งละ 

400,000) 
 

800,000 
(แห่งละ 

400,000) 
 

800,000 
(แห่งละ 

400,000) 
 

800,000 
(แห่งละ 

400,000) 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ า 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 ø 63 
มิลลเิมตร 
ระยะทางยาวรวม
ประมาณ 150 
เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วมและต่อเข้า
บ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า 
บริเวณบา้นนาย
สันติ คิมประเสริฐ
ถึงบริเวณที่ดิน
นายประเสริฐ  
อ่อนเรียบร้อย  

42,900 42,900 42,900 42,900 42,900 

ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการก่อสร้าง
ศาลารมิแม่น้ า 
หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

ขนาด  
6 x 6 เมตร
โครงสร้างคสล.
หลังคาโครงเหล็ก 
บริเวณทรงคนอง
ซอย 5 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

ศาลารมิเม่น้ า
จ านวน 1 แห่ง 

ใช้เป็นท่า
เทียบเรือ
ให้กับ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตพร้อมฝัง
ท่อระบายน้ าและ
บ่อพัก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 74 
เมตร พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ าขนาด 
60 ซ.ม. และบ่อ
พัก ระยะทางรวม 
80 เมตร บริเวณ
ซอยทรงคนอง 7-
2 จากบริเวณ
บ้านนางสาว
อรทัย ขวัญเมือง 
ถึงบริเวณที่ดิน
นางอบศรี สุข
สมัย 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา 
หมู่ที่ 2  
 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 ø 63, 32, 25 
มิลลเิมตร 
ระยะทางยาวรวม
ประมาณ 384 
เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วมและต่อเข้า
บ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า 
เริ่มจากเลียบ
คลองครามผ่าน
บ้านนางประทิน  
ใช้เจริญจนถึง
ปั๊มน้ ามันปตท.  

83,100 83,100 83,100 83,100 83,100 

ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ
และสะดวก 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า พร้อม
บ่อพัก  
จ านวน 7 จุด  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

ฝังท่อระบายน้ า
ขนาด 60 
เซนติเมตร ยาว 
70 เมตร พร้อม
บ่อพัก จ านวน 7 
จุด บริเวณทรง
คนอง 4 ถึงแม่
น้ าท่าจีน 
(สะพานรัฐประชา
สามัคคี)  

91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการติดตั้งท่อ
สูบน้ าแสตนเลส 
พร้อมอุปกรณ์
ตู้ควบคุมและโครง
หลังคาคลมุ
มอเตอร ์
หมู่ที่ 2  
 

เพื่อระบายน้ าในช่วง
ฤดูฝน 

ท่อสูบน้ า 
แสตนเลส ขนาด 
8 นิ้ว ยาว 8 
เมตร พร้อม
มอเตอร์ 7 
แรงม้า, งานขยาย
เขตไฟฟ้าและ
มิเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ตู้ควบคุม
และโครงหลังคา
คลุมมอเตอร์ 
บริเวณประตูน้ า
ล ารางบรเิวณ
ที่ดินนางลาวัลย์ 
ชิดเช้ือ 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ า 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการติดตั้งท่อ
สูบน้ าแสตนเลส 
พร้อมอุปกรณ์
ตู้ควบคุมและโครง
หลังคาคลมุ
มอเตอร์  
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ าในช่วง
ฤดูฝน 

ท่อสูบน้ า 
แสตนเลส ขนาด 
8 นิ้ว ยาว 8 
เมตร พร้อม
มอเตอร์ 7 
แรงม้า, งานขยาย
เขตไฟฟ้าและ
มิเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ตู้ควบคุม
และโครงหลังคา
คลุมมอเตอร์ 
บริเวณคลอง 
ลุงน่วม 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ า 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วมต่อ
เข้าบ้านเรือน  
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 ø 63, 25 
มิลลเิมตร 
ระยะทางรวม
ประมาณ 83 
เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วมและต่อเข้า
บ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
บริเวณทีด่ินนาง
นันนภัสร์   อิน
แขก ถึงบริเวณ
ที่ดินนายราชัน  
มีป้อม 

25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 

ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอเละ
สะอาด 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการติดตั้งท่อ
สูบน้ าสแตนเลส 
พร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าและมิเตอร ์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ าในช่วง
ฤดูฝน 

ติดตั้งท่อสูบน้ า
สแตนเลส หน้า
กว้าง 8 นิ้ว ยาว 
8 เมตร พร้อม
มอเตอร์ 3 เฟส 
10 แรงม้า 
บริเวณคลองยาย
เนื่องพร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าและ
มิเตอร ์ 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ า 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา  
หมู่ที่ 3 

1. เพื่อปรับปรุงระบบ
ท่อส่งน้ าประปาให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 

ท่อ PE 100 PN 
10 ø 63 
มิลลเิมตร
ระยะทางยาวรวม 
133 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วมและ
ต่อเข้าบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
บริเวณบา้นนาย
สมศักดิ์   ปิ่น
ประสาธนกุลถึง
บริเวณบา้น 
นายสุรกิจ    
ปานบ้านเกร็ด 

38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 

ร้อยละของ
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอเละ
สะอาด 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการเสรมิคัน
เขื่อนแนวคลองยาว
ตลอดแนว  
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนนเลียบคลอง 

เสรมิคันเขื่อน 
ความยาว 254 
เมตร ผนังเขื่อน
สูง 0.45 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นจาก
ประตูน้ าคลอง
ยาวถึงบริเวณ 
หน้าบ้านวันเพ็ญ 
คล่องรักสตัย์  

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการซ่อมแซม
ประตรูะบายน้ า 
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันด้าน
อุทกภัยและพื้นท่ีท า
การเกษตร 

ซ่อมแซมประตู
ระบายน้ าคลอง
บ้านเหนือ (ระบบ
ควบคุมใช้การ
ไม่ได้) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

สามารถ
ควบคุม
ประมาณน้ า
เข้าออกใน
คลองได ้

กองช่าง  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหิน
คลุก  
หมู่ที่ 5 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางสญัจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ถนนสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนดิน
พื้นทางหินผ ุ
ผิวจราจรหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร 
บริเวณซอยแม่
ส้มเสี้ยว  
(ส่วนต่อขยาย) 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/ผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการติดตั้งท่อ
สูบน้ าพร้อม
มอเตอรไ์ฟฟ้าและ
โครงหลังคาพร้อม
รางระบายน้ าพร้อม
ระบบไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อระบายน้ าในช่วง
ฤดูฝน 

ติดตั้งท่อสูบน้ า
สแตนเลส 
ขนาด 10” ยาว 
8 เมตร มอเตอร์ 
15 แรงม้า พร้อม
ท่อระบายน้ าและ
ระบบไฟฟ้า 
บริเวณคลอง
ราษฎร์บ ารุง  

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ า 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการติดตั้งท่อ
สูบน้ าพร้อม
มอเตอรไ์ฟฟ้าและ
โครงหลังคาพร้อม
รางระบายน้ าพร้อม
ระบบไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อระบายน้ าในช่วง
ฤดูฝน 

ติดตั้งท่อสูบน้ า
สแตนเลส 
ขนาด 10” ยาว 
8 เมตร มอเตอร์ 
15 แรงม้า พร้อม
ท่อระบายน้ าและ
ระบบไฟฟ้า 
บริเวณคลอง
ประดู ่

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ า 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการซ่อมแซม
เขื่อนป้องกัน 
น้ าท่วม  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

ซ่อมแซมเขื่อน
ป้องกันน้ าท่วม 
เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายประสิทธ์ิ 
ทองประเสริฐถึง
บ้านนายไพศาล 
อินค้า (ตามความ
เสียหาย) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ร้อยละจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพิ่ม
มากขึ้น 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
ริมคลอง
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรบรเิวณ
สะพานและท่อลอด
เหลี่ยม  
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานข้ามไปมาได้
สะดวก 

2.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการสญัจรไปมา 

3. เพื่อใหประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้
มาตรฐาน 

ปูผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร จ านวน 6 
แห่ง พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 778 ตาราง
เมตร 
บริเวณสะพาน
และท่อลอด
เหลี่ยม ซอยทรง
คนอง 13 
  

311,200 311,200 311,200 311,200 311,200 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/ผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสญัจร
ไปมา และมี
เส้นทางใน
การขนถ่าย
พืชผล
ทางการ
เกษตรสู่
ท้องตลาดที่
ได้รวดเร็ว
ขั้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการก่อสร้าง
ประตูน้ าท่อลอด
ถนน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

ก่อสร้างประตูน้ า
และท่อลอดถนน 
ขนาดบานประตู 
1.50 เมตร ถนน
เทิดพระเกยีรติ
สมเด็จย่า บรเิวณ
บ้านนายชูชีพ   
ช้างน้อย 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

สามารถ
ควบคุม
ประมาณน้ า
เข้าออกใน
คลองได ้

กองช่าง  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลายพร้อมงาน
ก่อสร้างถนนคสล.
และท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 6 

1.เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนนเลียบคลอง 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 254 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร พร้อม
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลายและงาน
วางท่อระบาย
น้ าคสล. ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อ
พัก บริเวณ
สะพาน 2 

1,877,000 1,877,000 1,877,000 1,877,000 1,877,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าจาก
หลอดฟลูออเรส
เซนต์เป็นหลอดไฟ 
LED  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอดไฟ 
LED ขนาด 120 
วัตต ์จ านวน 23 
ชุด จากบริเวณ
ถนน 3316 เริ่ม
จากบริเวณบ้าน
นางสมใจ   กลิ่น
สมเช้ือ สุดเขต
ต าบลทรงคนอง 

195,500 195,500 195,500 195,500 195,500 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 
 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการเปลี่ยน
หลอดไฟเป็น
หลอดไฟ LED  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เปลี่ยนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอดไฟ 
LED ขนาด 120 
วัตต ์พร้อมกิ่ง
โคม 1.50 เมตร 
แป้นยึดกิ่งโคม
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 
บริเวณซอยทรง
คนอง 4 ,4/1
และ 5 หมู่ที่ 2 
-ทรงคนอง 4 
จ านวน 18 ชุด 
-ทรงคนอง 4/1 
จ านวน 12 ชุด 
-ทรงคนอง 5 
จ านวน 14 ชุด 

484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการเปลี่ยน
หลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์เป็นหลอดไฟ
LED  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เปลี่ยนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอดไฟ 
LED ขนาด 120 
วัตต์ เริม่จากปาก
ซอยทรงคนอง 6 
ไปสิ้นสุดบริเวณ
หน้าบ้านนางสาว
ประกาย เมธี
ปรางกูร 
- ปากซอยทรง
คนอง 6  ไป
สิ้นสุดบริเวณ
หน้าบ้านนางสาว
ประกาย เมธี
ปรางกูร จ านวน 
18 ชุด 

241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

   

- ซอยทรงคนอง 
6 เปลี่ยนเป็น
หลอดไฟ LED 
พร้อมกิ่งโคม 
1.50 เมตร แป้น
ยึดกิ่งโคมพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม จ านวน 8 
ชุด 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการเปลี่ยน
หลอดไฟ LED  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เปลี่ยนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอดไฟ 
LED ขนาด 120 
วัตต์ พร้อมกิ่ง
โคม 1.50 เมตร 
แป้นยึดกิ่งโคม
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 
จ านวน 7 ชุด 
ขนาด120 วัตต์ 
จ านวน7ชุด 
บริเวณซอยทรง
คนอง 12 

77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการเปลี่ยน
หลอดไฟLED  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เปลี่ยนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอดไฟ 
LED ขนาด120 
วัตต์ พร้อมกิ่ง
โคม 1.50 เมตร 
แป้นยึดกิ่งโคม
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 
จ านวน 18 ชุด
บริเวณซอยทรง
คนอง 11/1  

198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 1/2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการยกระดับ
ถนน 3316 ตลอด
แนว พร้อมท่อ
ระบายน้ า 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ยกระดับถนน 
3316 บริเวณ
ตลอดแนว 
ระยะทาง 1,160 
เมตร เริ่มจาก
บริเวณบา้นนาง
สมใจ กลิ่นสมเช้ือ
ไปสิ้นสุดหมู่ที่ 1 
พร้อมบ่อพักทั้ง 2 
ฝั่ง 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กรมทาง
หลวง 

แขวงการ
ทาง

สมุทรสาคร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการยกระดับ
ถนน 3316 ตลอด
แนว พร้อมท่อ
ระบายน้ า 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ยกระดับถนน 
3316 ระยะทาง 
920 เมตร 
(ยกระดับ 0.60 
เมตร ยาวตลอด
แนวเขตหมู่ที่ 2) 
และท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักทั้ง 2 
ฝงั เริ่มจากถนน
บริเวณหน้าบ้าน
นางสาวประกาย 
เมธีปราชยางกูร 
ถึงปากทางซอย
ทรงคนอง 6 

8,740,000 8,740,000 8,740,000 8,740,000 8,740,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กรมทาง
หลวง 

แขวงการ
ทาง

สมุทรสาคร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการยกระดับ
ถนน 3316 ตลอด
แนว พร้อมท่อ
ระบายน้ า 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ยกระดับถนน 
3316 ตลอดแนว
หมู่ที่ 3 ระยะทาง 
590 เมตร เริ่ม
จากบริเวณปาก
ซอยทรงคนอง 6 
ถึงสุดเขตต าบล
ทรงคนอง และ
ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักทั้ง 2 
ฝั่ง 

5,605,000 5,605,000 5,605,000 5,605,000 5,605,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา กรมทาง

หลวง 
แขวงการ

ทาง
สมุทรสาคร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างบน
ถนนสาธารณะ
ภายในต าบล 
ทรงคนอง  
หมู่ที่ 1-6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 
 

ติดตั้งเสาพร้อม
โคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ LED 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม
จ านวน 100 ชุด 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

อบจ.
นครปฐม 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
LED  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟ LED 
ใหม่พร้อมมิเตอร์
และสวติซ์
ควบคุม จ านวน
เสาไฟฟ้า 17 ต้น 
ระยะทาง
ประมาณ 440 
เมตร บริเวณ
ถนนซอยทรง
คนอง 15 (เลียบ
คลองคราม) 
จ านวน 9 ชุด 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
อ าเภอสาม

พราน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง LED  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง LED  
พร้อมปักเสาพาด
สาย ระยะทาง 
315 เมตร ติดตั้ง
มิเตอร์ใหม่และ
สวิตซ์ควบคมุ 
ซอยทรงคนอง 7-
2 เริ่มจากบรเิวณ
บ้านนางสาว
บังอรไปสิ้นสุดที่
บริเวณบา้น
นางสาวสุรตัน์   
ช่วยชูวงษ์ 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
อ าเภอสาม

พราน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งหลอดไฟ 
LED ขนาด 120 
วัตต ์พร้อมพาด
สาย ระยะทาง 
120 เมตร ตาม
แนวเสาเดิม ซอย
ทรงคนอง 7-2 
จากบริเวณนาง
อบศรี สุขสมัย 
และ โค้งที่ดินนาง
บังอร แก้วแจ้ง 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
อ าเภอสาม

พราน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนเลียบ
คลองยาว 

หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 3 จุด 
ติดตั้งไฟ LED 
พร้อมพาดสาย,
ติดตั้งมิเตอร์ใหม่
และสวติซ์
ควบคุมระยะทาง 
311 เมตร 
จ านวนเสาเดิม 9 
ต้น 

บริเวณบา้นนาย
วิวัฒน์ จันทร์
ร่มเย็นถึงบรเิวณ
บ้านนางวันเพ็ญ 
คล่องรักสตัย ์

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
อ าเภอสาม

พราน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนร่วมใจภักดิ์
สามัคคี 2019 

หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ปักเสาพาดสาย 
พร้อมย้ายแนวมา
บริเวณถนน
สาธารณะ 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
อ าเภอสาม

พราน 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
จากเดิม1เฟสเป็น3
เฟส 
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันกระแสไฟ
ตกช่วงที่ประชาชนใช้
ไฟจ านวนมาก 

ขยายเขตจาก 1 
เฟส เป็น 3 เฟส 
ระยะทางตาม
แนวเดิม 500 
เมตร บริเวณแนว
คลองกระเบา 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
อ าเภอสาม

พราน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
LED  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ LED 
เพิ่ม จ านวน 16 
จุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม เพิ่มจ านวน
โคมไฟสาธารณะ 
LED จ านวน 16 
ชุด พร้อมแป้นยึด
กิ่งโคมพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม จากเสาเดมิ
ทั้งหมด 44 ต้น 
ที่มีฟลูออเรส
เซนต์เดิม 28 จุด
บริเวณคลองบ้าน
เหนือถึงคลองลัด
อีแท่น 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
อ าเภอสาม

พราน 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 รักษาความ
สงบ ภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร์
หรือ

อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการ
ป้องกันเฝ้า
ระวังภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น
จากมิจฉาชีพ
และใช้เป็น
ข้อมูลในการ
สืบค้น 

ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณหน้า
บ้านนางภารสรัศดิ์   จันทร์อุไร 
จ านวน 1 จุด 
หมู่ที่ 1  

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลดั 

2 สาธารณสุข ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านออก
ก าลังกาย  

ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจง้ ภายในต าบลทรงคนอง 
จ านวน 3 จุด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
กอง

สาธารณสุข 
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ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 1/2565 

เนื่องจากเป็นวัสดจุราจร 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุจราจร เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 
และป้องกัน
การเกิด
อุบัติเหตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง ถนน
ราษฎร์พัฒนา ซอย 2/1 จ านวน 
2 จุด 
- บริเวณทางโค้งขึ้นสะพานข้าม
คลองโรงงานขนมเปี๊ยะ 
- บริเวณโรงงานฟรุ๊ตช็อป 
หมู่ที่ 1 
 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ส านักปลดั 

2 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุจราจร เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 
และป้องกัน
การเกิด
อุบัติเหตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 
บริเวณซอยทรงคนอง 14  
(ซอยเต็กกอ) จ านวน 2 จุด 
- บริเวณโค้งที่ดินนางอุบล 
แสงทับ 
- บริเวณโค้งที่ดินนางส าราญ   
อินแป้น 
หมู่ที่ 2 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ส านักปลดั 
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ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 1/2565 

เนื่องจากเป็นวัสดจุราจร 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุจราจร เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 
และป้องกัน
การเกิด
อุบัติเหตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 
บริเวณซอยทรงคนอง 7-2 
จ านวน 4 จุด 
- บริเวณสามแยกหนา้บ้านนาง
อุไร   ทองประเสริฐ 
- บริเวณสามแยกหนา้บ้าน
นางสาวอรทัย   ขวัญเมือง 
- บริเวณหน้าบ้านนางสางบังอร   
แก้วแจ้ง 
- บริเวณสามแยกหนา้บ้าน
นางสาวสุรตัน์   ช่วยชูวงษ์ 
หมู่ที่ 2 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ส านักปลดั 

4 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุจราจร เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 
และป้องกัน
การเกิด
อุบัติเหตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 
บริเวณซอยทรงคนอง 6  
จ านวน 1 จุด 
- บริเวณบ้านนายวิทยา  ศรีสดใส 
หมู่ที่ 3 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลดั 
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