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องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 



 

ส่วนที่ ส่วนที่ 11 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ต้ัง   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ส านักงานต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่  5  ต าบลทรงคนอง   อ าเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม  อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสามพราน  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอสามพรานประมาณ  6  กิโลเมตร  
อยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 35 กิโลเมตร มีพื้นท่ีอาณาเขตติดต่อต าบลข้างเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ      จรดต าบลมหาสวัสด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล     จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต้ จรดต าบลท่าตลาด    อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก  จรดต าบลบางเตย     อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก    จรดต าบลหอมเกร็ด   อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 1.2   เนื้อที่    
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบท้ังหมด 10.02 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 6,210 ไร่ เท่ากับร้อยละ 0.46 ของจังหวัดนครปฐม 
  1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีแม่
น้ าท่าจีนไหลผ่าน  พื้นท่ีแยกออกเป็นสองฝ่ังแม่น้ า ฝ่ังทิศเหนือกับทิศใต้ ทิศเหนือเป็นพื้นท่ีต้ังของ หมู่ 1,2,3 
และหมู่ 6 ทิศใต้ เป็นพื้นท่ีต้ังของหมู่ 4 และหมู่ 5 
  1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 

ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน มี 3 ฤดู คือ  
ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  
และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม แต่อากาศจะหนาวไม่มากนักและเป็นช่วงปริมาณน้ าใน 
แม่น้ าท่าจีนมีปริมาณสูงมากจึงเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าเป็นช่วงฤดูน้ าหลาก 
  1.5 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินเหนียว จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร 

1.6  ลักษณะของแหล่งน้้า 
  มีแหล่งน้ าแยกเป็น 2 ประเภทคือแหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีและแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
        1.6.1 แหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ประกอบด้วย 
  แม่น้ า (ท่าจีน) จ านวน 1 สาย 
  ล าคลอง    จ านวน  10 สาย รวมระยะทาง    14,465 เมตร (14.46 กม.) ได้แก่ 
        -  คลองสุคต (หมูท่ี่ 1)    ระยะทาง       3,240 เมตร 
   - คลองคุต     ระยะทาง     760 เมตร 
   - คลองแพรกบัว (หมูท่ี่ 1 ติดเขตต าบลบางเตย)    ระยะทาง     975  เมตร 
   -  คลองคราม (หมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 6)   ระยะทาง       2,750 เมตร 
   -  คลองยาว (หมูท่ี่ 3)    ระยะทาง       1,580 เมตร
   -  คลองบ้านเหนือ (หมูท่ี่ 4)    ระยะทาง       770 เมตร 
   -  คลองกระเบา(หมูท่ี่ 4)    ระยะทาง       860 เมตร 
   -  คลองราษฎร์บ ารุง (หมูท่ี่ 5)   ระยะทาง         1,550 เมตร 



 

   -  คลองประดู่ (หมูท่ี่ 5)    ระยะทาง         960 เมตร 
   -  คลองลัดนางแท่น(อีแท่น) (หมูท่ี่ 4 ติดเขตต าบลหอมเกร็ด) ระยะทาง 1,150 เมตร 
  1.6.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
   - บ่อน้ าบาดาล อบต.  จ านวน  14 แห่ง 
   - บ่อบาดาลเอกชน  จ านวน  14 แห่ง 
   - ระบบประปาบาดาล  จ านวน  13 แห่ง 
   - ระบบประปาถ่ายโอน  จ านวน   1 แห่ง 

1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองไม่มีป่าไม้  
  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีจ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มท้ัง
หมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน โดยมีผู้น าของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
    หมู่ 1  หมู่บ้านศาลเจ้า มีนายสมพร    แชบัว       เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 2  หมู่บ้านทรงคนอง มีนายมงคล      แก้วแจ้ง      เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 3  หมู่บ้านคลองยาว มีนายบุญลือ     อินทรชิต      เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 4  หมู่บ้านเหนือ มีนายสุพจน์     เกตุบุญลือ     เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 5  หมู่บ้านคลองประดู่ มีนายนิรุจน์    โอ๊ยนาสวน   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 6  หมู่บ้านคลองคราม มีนายสมบัติ     กล่ันเกิด   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
       และก านัน 

2.2 การเลือกต้ัง 
  เป็นบุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปีข้ึนไป   ชาย 2,588 คน หญิง 2,923 คน รวม  5,511 คน 

 เป็นบุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปีข้ึนไป   ชาย 2,465 คน หญิง 2,831 คน รวม  5,276 คน 
 เป็นบุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปีข้ึนไป   ชาย 2,381 คน หญิง 2,745 คน รวม  5,126 คน 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร 
   ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีจ านวนท้ังส้ิน 6,536 คน  แยกเป็นชาย
จ านวน  3,121 คน  หญิง  3,415 คน  จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน  4,652  ครัวเรือน  แยกในแต่ตามหมู่บ้านตาม
ตาราง ดังนี้  (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

1 ศาลเจ้า 1,861 2,072 3,933 3,794 
2 ทรงคนอง 367 400 767 269 
3 คลองยาว 182 244 426 161 
4 บ้านเหนือ 141 148 289 93 
5 คลองประดู่ 316 288 604 183 
6 คลองคราม 254 263 517 152 
รวมทั้งสิ้น 3,121 3,415 6,536 4,652 



 

 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีจ านวนท้ังส้ิน 6,568 คน  แยกเป็นชายจ านวน  
3,134 คน  หญิง  3,434 คน  จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน  4,689  ครัวเรือน  แยกในแต่ตามหมู่บ้านตามตาราง 
ดังนี้  (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

1 ศาลเจ้า 1,883 2,085 3,968 3,797 
2 ทรงคนอง 364 403 767 273 
3 คลองยาว 185 244 429 186 
4 บ้านเหนือ 139 140 279 94 
5 คลองประดู่ 313 292 605 184 
6 คลองคราม 250 270 520 155 
รวมทั้งสิ้น 3,134 3,434 6,568 4,689 

  
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีจ านวนท้ังส้ิน 6,638 คน  แยกเป็นชายจ านวน  
3,162 คน  หญิง  3,476 คน  จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน  4,702  ครัวเรือน  แยกในแต่ตามหมู่บ้านตามตาราง 
ดังนี้  (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

1 ศาลเจ้า 1,920 2,141 4,061 3,799 
2 ทรงคนอง 362 401 763 277 
3 คลองยาว 184 237 421 188 
4 บ้านเหนือ 128 139 267 96 
5 คลองประดู่ 313 292 605 185 
6 คลองคราม 255 266 521 157 
รวมทั้งสิ้น 3,162 3,476 6,638 4,702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
 

กลุ่มอายุ 
จ้านวนประชากร 
เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 26 0.83 23 0.67 49 0.75 
1 ปีเต็ม - 2 ปี  69 2.22 77 2.26 146 2.24 
3 ปีเต็ม - 5 ปี 109 3.51 82 2.41 191 2.93 
6 ปีเต็ม - 11 ปี 205 6.60 179 5.27 384 5.9 
12 ปีเต็ม - 14 ปี 96 3.09 88 2.59 184 2.83 
15 ปีเต็ม - 17 ปี 120 3.86 95 2.79 215 3.3 
18 ปีเต็ม - 49 ปี 1,639 52.81 1,809 53.28 3448 53.06 
50 ปีเต็ม - 59 ปี 472 15.21 533 15.69 1005 15.46 
60 ปีเต็ม - 69 ปี 239 7.70 279 8.21 518 7.97 
70 ปีเต็ม - 79 ปี 84 2.70 147 4.32 231 3.55 
80 ปีเต็ม - 89 ปี 42 1.35 67 1.97 109 1.67 
90 ปีเต็ม - 100 ปี 2 - 16 0.47 18 0.27 
100 ปี ขึ้นไป  - - - - - - 
ตารางท่ี 2 : แสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุ  (ข้อมูล พ.ศ. 2559) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 
 

กลุ่มอายุ 
จ้านวนประชากร 
เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 25 0.64 32 1.21 57 0.87 
1 ปีเต็ม - 2 ปี  61 1.56 63 2.39 124 1.89 
3 ปีเต็ม - 5 ปี 108 2.76 88 3.34 196 3 
6 ปีเต็ม - 11 ปี 200 5.12 177 6.73 377 5.77 
12 ปีเต็ม - 14 ปี 96 2.45 83 3.15 179 2.74 
15 ปีเต็ม - 17 ปี 113 2.89 85 3.23 198 3.03 
18 ปีเต็ม - 49 ปี 1,630 41.76 959 36.49 2589 39.64 
50 ปีเต็ม - 59 ปี 494 12.65 580 22.07 1074 16.44 
60 ปีเต็ม - 69 ปี 257 6.58 322 12.25 579 8.86 
70 ปีเต็ม - 79 ปี 870 22.29 144 5.47 1014 15.52 
80 ปีเต็ม - 89 ปี 45 1.15 77 2.93 122 1.86 
90 ปีเต็ม - 100 ปี 4 0.10 18 0.68 22 0.33 
100 ปี ขึ้นไป  - - - - - - 
ตารางท่ี 2 : แสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุ  (ข้อมูล พ.ศ. 2560) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 



 

 
 
 

กลุ่มอายุ 
จ้านวนประชากร 
เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 27 0.85 22 0.63 49 0.74 
1 ปีเต็ม - 2 ปี  55 1.74 59 1.71 114 1.72 
3 ปีเต็ม - 5 ปี 103 3.27 96 2.78 199 3.01 
6 ปีเต็ม - 11 ปี 205 6.51 169 4.9 374 5.67 
12 ปีเต็ม - 14 ปี 87 2.76 84 2.43 171 2.59 
15 ปีเต็ม - 17 ปี 108 3.43 85 2.46 193 2.92 
18 ปีเต็ม - 49 ปี 1,630 51.81 1,017 29.48 2647 40.13 
50 ปีเต็ม - 59 ปี 503 15.98 597 17.3 1100 16.67 
60 ปีเต็ม - 69 ปี 272 8.64 323 9.36 595 9.02 
70 ปีเต็ม - 79 ปี 101 3.21 157 4.55 258 3.91 
80 ปีเต็ม - 89 ปี 48 1.52 820 23.77 868 13.16 
90 ปีเต็ม - 100 ปี 7 0.22 19 0.55 26 0.39 
100 ปี ขึ้นไป  - - 1 0.02 1 0.02 
ตารางท่ี 2 : แสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุ  (ข้อมูล พ.ศ. 2561) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 
 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
 ในเขตพื้นท่ีต าบลทรงคนอง  มีโรงเรียนสถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง คือ 
 1. โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บ ารุงวิทย์) สอนต้ังแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษา

ปีท่ี 6 ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านคลองประดู่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็นสถานศึกษาในระดับปฐมวัย

ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านคลองประดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

4.2 สาธารณสุข 
ในเขตพื้นท่ีต าบลทรงคนอง  มีการบริการด้านสาธารณสุขและมีหน่วยบริการสาธารณสุขดังนี้ 

  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ จ านวน 1 
แห่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านคลองประดู่  ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค 
ระงับโรคติดต่อและการวางแผนครอบครัว 
  2. สถานพยาบาลเอกชนจ านวน 2 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1,3 ซึ่งมุ่งเน้นการให้การรักษาพยาบาล 
เบ้ืองต้น 
  3. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รับผิดชอบโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนองด าเนินงานโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล



 

ทรงคนอง  ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง  มีอัตราการใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ 100 
 
 4.3 อาชญากรรม 
      ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองไม่พบปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง ปัญหาท่ีพบ
บ้างคือการลักขโมย เช่นการขโมยสายไฟฟ้า การลักเล็กขโมยน้อยท่ีเกิดในหมู่บ้านชุมชนท่ีอยู่กันเป็นจ านวน
มาก เช่นชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร แต่เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจอ าเภอสามพราน และ
มีป้อมต ารวจ 1 แห่ง ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 1 ต าบลทรงคนองประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีผู้น าฝ่ายปกครองท้องท่ีมี
ชุดรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการ
ทราบอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอยู่ในระดับน้อย  

4.4 ยาเสพติด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ปัญหายาเสพติดค่อนข้างน้อย ไม่พบมีผู้ค้า มีผู้เสพและ
ได้เข้ารับการบ าบัดแล้ว 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ได้แก่การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  การรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียง
ดูเด็กแรกเกิด ประสานการจัดท าบัตรผู้พิการ   ดังนี้ 
 

  ข้อมูลปัจจุบันในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 

หมู่ที ่
เบี้ยผู้สูงอาย ุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 189 282 471 35 38 73 - 2 2 
2 49 86 135 10 12 22 - - - 
3 40 69 109 3 6 9 - - - 
4 20 29 49 2 4 6 - - - 
5 51 65 116 5 4 9 - - - 
6 35 52 87 9 6 15 - - - 
รวม 384 583 967 64 70 134 - 2 2 

ตารางท่ี 3 :แสดงจ านวนจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  
(งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   5.1.1 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3116 (ทรงคนอง-ไร่ขิง) 
   5.1.2 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) 
   5.1.3 ถนนสายพุทธมณฑลสาย 7 - วัดทรงคนอง 
   5.1.4 ถนนสายทรงคนอง-ไร่ขิง หมูท่ี่ 5 (ทรงคนอง 11) 
   5.1.5 ถนนซอยทรงคนอง 13 (เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า) 
   5.1.6 ถนนราษฎร์พัฒนา (ทรงคนอง 2) (ศาลเจ้า-ศาลาดิน)    
ถนนในหมู่บ้าน 

1. ถนนคสล.และลาดยาง  จ านวน  4 สาย 
2. ถนนคสล.และหินคลุก  จ านวน  3 สาย 
3. ถนนคอนกรีต   จ านวน          20 สาย 
4. ถนนลาดยาง   จ านวน  2 สาย 
5. ถนนหินคลุก   จ านวน  1 สาย 

ระยะทางท้ังหมดของถนน 
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน     16.07 กิโลเมตร 
2. ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จ านวน        2.80 กิโลเมตร 
3. ถนนหินคลุก   จ านวน        1.10 กิโลเมตร 

 

5.2 การไฟฟ้า 
  1. ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มีทุกหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนท่ียังไม่มีไฟฟ้าฯ

จ านวน 2 ครัวเรือน (หมู่ 1 : บ้านเลขท่ี 72/1 นายวินัย ศรีสุด และหมู่ 2 : บ้านเลขท่ี 17 นางล าจวน สุขเซ้ง)   
คิดเป็นร้อยละ 0.04 

 2. ไฟฟ้าระบบโซล่าเซล จ านวน 1 ครัวเรือน (บ้านเลขท่ี 17 หมู่ 2 นางล าจวน สุขเซ้ง) 
5.3 การประปา 
 ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองประชาชนได้รับบริการจากแหล่งการ

ประปา ดังนี้ 
5.3.1การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง    
 5.3.1.1 จ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา 1,289 หลังคาเรือน   
 5.3.1.2 คิดเป็นร้อยละ 27.41 ของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 

  5.3.1.3 ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉล่ีย 2,000 ลบ.ม./ต่อวันหรือ  
         2,000,000 ลิตร/วัน 

  5.3.1.4แหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปาได้จากน้ าใต้ผิวดิน 
 

5.4 โทรศัพท์ 
 ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน และระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และระบบอินเตอร์เน็ต 
 
 
  



 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ท่ัวไป              

ร้อยละ 38.03 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทร้อยละ 13.94 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม       
ร้อยละ  13.60 โดยดูได้จากร้อยละของประชากรจ าแนกตามการประกอบอาชีพตามตาราง ดังต่อไปนี้    

ประเภทอาชีพ 
เพศ 
ชาย(คน) % หญิง(คน) % รวม(คน) % 

ก าลังศึกษา 325 7.87 288 6.97 613 14.84 
ไม่มีอาชีพ 70 1.67 128 3.1 198 4.79 
เกษตร - ท านา  10 0.24 7 0.17 17 0.41 
เกษตร - ท าไร่ 0 0 0 0 0 0 
เกษตร - ท าสวน  245 5.93 299 7.24 544 13.17 
เกษตร - ประมง 1 0.02 0 0 1 0.02 
เกษตร - ปศุสัตว์ 0 0 0 0 0 0 
พนักงาน - รับราชการ 37 0.9 34 0.82 71 1.72 
พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ 14 0.34 14 0.34 28 0.68 
พนักงานบริษัท 270 6.54 306 7.41 576 13.94 
รับจ้างท่ัวไป 790 19.12 781 18.91 1571 38.03 
ค้าขาย 61 1.48 133 3.22 194 4.7 
ธุรกิจส่วนตัว 31 0.75 34 0.82 65 1.57 
อาชีพอื่นๆ 110 2.66 143 3.46 253 6.12 
รวม 1964 47.52 2167 52.46 4131 100 
ตารางท่ี 4 : แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2559 (การส ารวจ จปฐ. ปี 2562)  
 

6.1 การเกษตร 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ  

13.60 ของอาชีพท้ังหมด ส่วนใหญ่ท าเกษตร - ท าสวนคิดเป็นร้อยละ 13.17 รองลงมาท าเกษตร-ท านา       
คิดเป็นร้อยละ 0.41 และเกษตร-ประมง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ตามล าดับ 

 
6.2 การประมง 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ประกอบอาชีพด้านการประมงจ านวน 1 รายคิด

เป็นร้อยละ 0.02 (ข้อมูลจากการส ารวจ จปฐ. ปี 2562)  
 
6.3 การปศุสัตว์ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ไม่มีผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 
(ข้อมูลจากการส ารวจ จปฐ. ปี 2562) 

6.4 การบริการ 
 1. โรงแรม  2 แห่ง 
 2. ห้องเช่า                 29       แห่ง 
 3. ร้านเกมส์   - แห่ง 
 



 

6.5 การท่องเที่ยว 
   1. วัดทรงคนอง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติร่มรื่นและเป็นส่ิงยึด
เหนี่ยวจิตใจของผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ บริเวณหน้าวัดมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านสามารถใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจให้กับผู้ท่ีมาสักการะหลวงพ่อโป๋หลุยซึ่งเป็นหลวงพ่อซึ่งประดิษฐาน ณ วัดทรงคนอง 
   2. วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรเกาะลัดอีแท่น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วม
ครอบคลุมในหลายต าบลได้แก่ ต าบลทรงคนอง ต าบลไร่ขิง ต าบลบางเตยและต าบลท่าตลาด 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 23 แห่ง   
      

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
 1. ปั๊มน้ ามัน   จ านวน      1      แห่ง 
 2. ร้านจ าหน่ายรถ  จ านวน      4      แห่ง 
 3. ปั๊มแก๊ส   จ านวน      3      แห่ง           
 4. ร้านจ าหน่ายของเก่า  จ านวน      9      แห่ง  
 5. ห้างจ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ จ านวน      2      แห่ง 
 6. ร้านค้าท่ัวไป   จ านวน      29    แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
 1. กลุ่มน้ าพริกแกง  จ านวน      1   กลุ่ม 
 2. กลุ่มกล้วยกรอบ  จ านวน      1      กลุ่ม 
 3. กลุ่มส้มโอ   จ านวน      1      กลุ่ม 
 4. กลุ่มพิมเสนน้ า   จ านวน      1      กลุ่ม 
 5. กลุ่มหัตถกรรม/งานประดิษฐ์ จ านวน      3      กลุ่ม 
 6. กลุ่มธนกรรีไซเคิล (ธนาคารขยะ)  

6.8 แรงงาน 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ท่ัวไป ร้อยละ 24.11 (ข้อมูลจากการส ารวจ จปฐ. ปี 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

 หมู่บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 1  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
จ านวนประชากรท้ังหมด 3,908 คน ชาย 1,849 คน หญิง 2,059 คน ครัวเรือนท้ังหมด 3,791 ครัวเรือน พื้นท่ี
ท้ังหมด 1,982 ไร่     

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 

2.1  ท านา 
ในเขตชลประทาน 

23 ครัวเรือน 
348.50 ไร่ 

900 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 8,000 บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.2 ท าสวน 
สวนส้มโอ 

140 ครัวเรือน
830  ไร่ 

1,800 กก./ไร่ 30,000 บาท/ไร่ 55,000 บาท/ไร่ 

สวนอื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.3 ท าไร่ 
ไร่อ้อย 

- ครัวเรือน 
- ไร่ 

- กก./ไร่ - บาท/ไร่  - บาท/ไร่ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.4  อื่นๆ ประมง 
8 ครัวเรือน 

38 ไร่ 
400 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

 
 หมู่บ้านทรงคนอง หมู่ที่ 2  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
จ านวนประชากรท้ังหมด  769  คน  ชาย 367 คน  หญิง 402 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 269 ครัวเรือน         
พื้นท่ีท้ังหมด  837  ไร่ 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1  ท านา 
ในเขตชลประทาน 

- ครัวเรือน 
- ไร่ 

- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.2 ท าสวน 
สวนส้มโอ 

81 ครัวเรือน 
440 ไร่ 

1,800 กก./ไร่ 30,000 บาท/ไร่ 55,000 บาท/ไร่ 

สวนอื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.3 ท าไร่ 
ไร่อ้อย 

- ครัวเรือน 
- ไร่ 

- กก./ไร ่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.4  อื่นๆ ประมง 
5 ครัวเรือน 

16 ไร่ 
400 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

 
 



 

 หมู่บ้านคลองยาว หมู่ที่ 3  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
จ านวนประชากรท้ังหมด 427 คน ชาย 183 คน หญิง 244 คน ครัวเรือนท้ังหมด 161 ครัวเรือน                
พื้นท่ีท้ังหมด  842 ไร่ 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1  ท านา 
ในเขตชลประทาน 

- ครัวเรือน 
- ไร่ 

- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.2 ท าสวน 
สวนส้มโอ 

82 ครัวเรือน 
330 ไร่ 

1,800 กก./ไร่ 30,000 บาท/ไร่ 55,000 บาท/ไร่ 

สวนอื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.3 ท าไร่ 
ไร่อ้อย 

- ครัวเรือน 
- ไร่ 

- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.4  อื่นๆ ประมง 
3 ครัวเรือน 

14 ไร่ 
400 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

 
 หมู่บ้านเหนือ หมู่ที่ 4  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
จ านวนประชากรท้ังหมด 289 คน ชาย 141 คน หญิง 148 คน ครัวเรือนท้ังหมด 93 ครัวเรือน พื้นท่ีท้ังหมด  
817 ไร่ 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1  ท านา 
ในเขตชลประทาน 

1 ครัวเรือน 
11 ไร่ 

900 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 8,000 บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.2 ท าสวน 
สวนส้มโอ 

50 ครัวเรือน 
325 ไร่ 

1,800 กก./ไร่ 30,000 บาท/ไร่ 55,000 บาท/ไร่ 

สวนอื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.3 ท าไร่ 
ไร่อ้อย 

- ครัวเรือน 
- ไร่ 

- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.4  อื่นๆ ประมง 
3 ครัวเรือน 

10 ไร่ 
400 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 



 

 หมู่บ้านคลองประดู่  หมู่ที่ 5  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
จ านวนประชากรท้ังหมด 606 คน ชาย 316 คน หญิง 290 คน ครัวเรือนท้ังหมด 183 ครัวเรือน              
พื้นท่ีท้ังหมด 1,078 ไร่ 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1  ท านา 
ในเขตชลประทาน 

1 ครัวเรือน 
8 ไร่ 

900 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 8,000 บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.2 ท าสวน 
สวนส้มโอ 

130 ครัวเรือน 
715 ไร่ 

1,800 กก./ไร่ 30,000 บาท/ไร่ 55,000 บาท/ไร่ 

สวนอื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.3 ท าไร่ 
ไร่อ้อย 

- ครัวเรือน 
- ไร่ 

- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.4  อื่นๆ ประมง 
2 ครัวเรือน 

8 ไร่ 
400 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

 
 หมู่บ้านคลองคราม  หมู่ที่ 6  ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
จ านวนประชากรท้ังหมด  512 คน ชาย 252 คน หญิง 260 คน ครัวเรือนท้ังหมด 151 ครัวเรือน           
พื้นท่ีท้ังหมด  634  ไร่ 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1  ท านา 
ในเขตชลประทาน 

9 ครัวเรือน 
16.75 ไร่ 

900 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 8,000 บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.2 ท าสวน 
สวนส้มโอ 

46 ครัวเรือน 
205 ไร่ 

1,800 กก./ไร่ 30,000 บาท/ไร่ 55,000 บาท/ไร่ 

สวนอื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.3 ท าไร่ 
ไร่อ้อย 

- ครัวเรือน 
- ไร่ 

- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 
- ครัวเรือน 

- ไร่ 
- กก./ไร่ - บาท/ไร่ - บาท/ไร่ 

2.4  อื่นๆ ประมง 
3 ครัวเรือน 

7 ไร่ 
400 กก./ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 



 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ในการ
ท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปี 

ที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1 ปริมาณน้้าฝน   - 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรอืน
ที่เข้าถึงฯ 

3.2 แหล่งน้้าธรรมชาติ 
3.2.1 แม่น้ า 2  -  - 100 
3.2.2 ห้วย/ล าธาร - - - - -  
3.2.3คลอง 1  -  - 100 
3.2.4หนองน้ า/บึง - - - - - - 
3.2.5 น้ าตก - - - - - - 
3.2.6 อื่นๆ(โปรดระบุ) - - - - - - 
3.3 แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
3.3.1 แก้มลิง - - - - - - 
3.3.2 อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
3.3.3 ฝาย - - - - - - 
3.3.4 สระ - - - - - - 
3.3.5 คลองชลประทาน - - - - - - 
3.3.6 อื่นๆ - - - - - - 

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนทีเ่ข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  - - - - - 
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ  - - - - - 
4.3 ประปาหมู่บ้าน 
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

-  -  - 28.72 

4.4 ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมิภาค) 

-  -  - 67.13 

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ -  -  - 100 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) -  - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ ร้อยละ 
99.99 ของจ านวนประชากรท้ังหมดในเขตต าบลทรงคนอง มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 

  1. วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน   1   แห่ง    วัดทรงคนอง ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 5 บ้านคลองประดู่ 
  2.  ศาลเจ้า จ านวน   1   แห่ง   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านศาลเจ้า 
  3. โรงเจ  จ านวน   1   แห่ง   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านศาลเจ้า 
  4. อนุสรณ์สถานฯ คลองบางนางแท่น จ านวน 1 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านเหนือ 
8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 

 1. ประเพณีวันสงกรานต์  เดือนเมษายน 
 2. ประเพณีลอยกระทง เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 
 3. ประเพณีท าบุญกลางบ้านลอยเรือส าเภา เดือน เมษยน/พฤษภาคม  

8.3 ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญในเขตต าบลทรงคนอง มีดังนี้   
  8.3.1 ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ 
  1. นายทิม  ไทยทวี       ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 1 มีความสามารถด้านการเกษตรปลูกส้มโอ 

  2. นายจรัญ สุขทัศน์     ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 5 มีความสามารถด้านหมอพื้นบ้าน 
  3. นายอ านวย  ปู่มั่น     ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 4 มีความสามารถด้านหมอพื้นบ้าน 

  8.3.2 ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่   
    1. นายประกิต เล่าทุย    ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 1 มีความสามารถด้านท าหัตถกรรมศิลปะส่ิงประดิษฐ์ 
  2. นางสมใจ กล่ินสมเช้ือ ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 1 มีความสามารถด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นเตย 
  3. นางอุไร ทองประเสริฐท่ีอยู่หมู่ท่ี.2 มีความสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นเตย 
  4. นางราตรี  คุมพล      ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 2 มีความสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นเตย  
  5. นางพรเพ็ญ กิตตินาคก าธร ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 2 มีความสามารถด้านการท าบายศรี ฯ 
  6. นางสาวสมปอง ปู่แจง ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 2 มีความสามารถด้านการท าบายศรีพรหมเทพ 
  7. นายสมศักดิ์  ไทยสง   ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 4 มีความสามารถด้านผู้สืบทอดประเพณีต่อเรือ
  ส าเภาในงานประจ าปีของหมู่บ้าน 
      8) นายคง     สวัสด์ิมี     ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 1 มีความสามารถด้านพิธีมงคลต่าง ๆ 
  9) นายจรัญ  สุขทัศน์   ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 5 มีความสามารถด้านพิธีมงคลต่าง ๆ 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   ผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยหอมทอดกรอบศรีอารีย์   หมู่ท่ี 5 
  ผลิตภัณฑ์ OTOP น้ าพริกเผา - พริกแกง (กลุ่มวิสากิจชุมชน) หมู่ท่ี 2  
  ผลิตภัณฑ์ OTOP สวนเกษตรอุ่นรัก  หมู่ท่ี 4 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้้า   มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านและล าคลองแยกจากแม่น้ าท่าจีน จ านวน 10 สาย 
 9.2  ป่าไม้  ไม่มี 
 9.3  ภูเขา   ไม่มี 
 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  สมบูรณ์ตามระบบนิเวศเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม
ตลอดท้ังปี 
 



 

10. อ่ืนๆ 
           10.1  โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
องค์ประกอบแบ่งได้  2  ส่วน  คือ 
  1) สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ท าหน้าท่ีนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในหมู่บ้านจ านวน 11 คน อยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คนซึ่งนายอ าเภอแต่งต้ัง
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
2) คณะผู้บริหาร หน้าท่ีบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  ประกอบด้วย       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน และเลขานุการนายกฯ   
1  คน  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับ 
บัญชาของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รับผิดชอบงานประจ า
ท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลืองาน แบ่งส่วนการ
บริหารงาน ออกเป็น 4 กอง   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เรียกว่า หัวหน้าส่วนหรือผู้อ านวยการกอง          
เป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการภายใน มีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง ดังนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 
 

 
 
 
 

นายกอบต. 

ส้านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสขุ 

ปลัดอบต. 
งานตรวจสอบ

ภายใน 

รองปลัดอบต. 



 

            10.2  อัตราก้าลังของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง          

ส้านัก/กอง 
จ้านวนตามแผนอัตราก้าลัง 

อัตราว่าง 
จ้านวนที่มี
คนครอง 

พนักงาน
ส่วนต้าบล 

ลูกจ้าง 
ประจ้า 

พนักงาน
จ้าง 

รวม 

ส่วนงานบริหาร 2 - - 2 - 2 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 1 - - 1 - 1 
ส านักงานปลัด 10 - 12 22 3 19 
กองคลัง 4 1 5 10 1 9 
กองช่าง 3 2 6 11 1 10 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 4 - 10 14 3 11 

รวม 24 3 33 60 8 52 

    ตารางท่ี 5 : แสดงจ านวนพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างโดยแยกในแต่ละส่วนราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี            
(พ.ศ.2560 – 2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

 
  วิสัยทัศน์    
          “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ังยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
                   เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) และ สาระส้าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้  
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

  1.1  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
          อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  1.3  การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.4  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น             
                       ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน  
  2.2  พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ 
          ผู้ประกอบการไทย  
                     2.3  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
          เกษตรกร 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  3.1   พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  3.2   สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  3.3   สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
 
 



 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
  6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
        และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหวา่งประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงาน  
                          ภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11       
(พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท า อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้
แล้ว  

  1.2.1 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

    และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           1.2.2 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
      1.2.2.1 บริบทภายใน 

1. ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
       ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ 3.8 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉล่ียร้อยละ 4 (3) ราคาน้ามันเฉล่ีย 70 - 90 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
และเฉล่ีย 80 - 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวม
ขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ   0.8 ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อย
ละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ  
13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 
3.3 - 4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยู่ภายใต้
กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลง
ของก าลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ 1 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็น
ในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ท่ีการ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับ
การเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียประมาณ 100 - 200 ดอลลาร์ฯ ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้น
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ี
จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 

2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนท่ีมีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 
คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานท่ีจ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)จะค านวณใหม่อีก
ครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ท่ี 12,745 ดอลลาร์ฯ 
ต่อคนต่อปี 

 



 

3) ความเหลื่อมล้้า 
ความเหล่ือมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้
ความเหล่ือมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

 
4) ความเป็นเมือง 

การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด
ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจ านวน
มาก 

5) การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558         
มีมาตราส าคัญๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ 
มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าท่ีต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมท้ังมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดย
ยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงิน
การคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน       
และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆน าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์        



 

เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิ
บาล การทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐ
และการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐ
หันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

   1.2.2.2 บริบทภายนอก 
1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

อง ค์การสหประชาชา ติประ เมินสถานการณ์ว่ า ใน ช่ว งปี  2544  - 2643              
(ค.ศ. 2001 -2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 
ของประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างส้ันกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีส้ันกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และ
มีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมาก
ขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการ
ท่องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างาน
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

2) การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ี
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3) ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

 
(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558จะน ามาซึ่ง

โอกาสท่ีส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่  
2.1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  
2.2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตท่ีสูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ  

2.3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานท่ีต้ังและด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
และโลจิสติกส์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
อนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 



 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐท่ียังไม่ท่ัวถึง ยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ าปัญหาความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ี
จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
(4) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 

12 เนื่องจาก  
1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น

แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ   
2) ปัญหาการส่ังสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ี

มีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหาก
มาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

 
(5) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร การ

ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือ
ในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิด
โรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความ
เส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้ า เกิดการ
กัดเซาะชายฝ่ัง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผล
ต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการด ารงชีวิต
ของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

 
 



 

5) วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเป้าหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี 
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่ียั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  1                               
(นครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี  และสุพรรณบุรี ) ( พ.ศ. 2557 - 2560 )  ( ฉบับทบทวน ) 
 
           วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
  “ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  พัฒนาการค้าชายแดนและการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์” 
  พันธกิจ 
  1. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเท่ียว 
  2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้สามารถรองรับการผลิต  การแปรรูป  และการท่องเท่ียว 
  3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ  และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูปและ
               การท่องเท่ียว 
  4. ผลิต  แปรรูปสินค้าการเกษตรและการบริการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
      เป็นที่ยอมรับท้ังภายในและต่างประเทศ 
  5. แสวงหาตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ  ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ี
      สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างท่ังถึง  และมีประสิทธิภาพ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  มีรายละเอียดดังนี้ 
4  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

4  เป้าประสงค ์ 12 กลยุทธ์ 

1. การส่งเสริมความ
ปลอดภัยและคุณภาพใน
การผลิตและส่งออก
สินค้าเกษตรและเกษตร 
อุตสาหกรรมท่ีได้
มาตรฐาน 

1. ผู้บริโภคท้ังภายใน
และต่างประเทศ
บริโภคสินค้าท่ี
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

1. พัฒนากลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2. เสริมสร้าง สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้การเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตร 

2. การเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
อย่างสร้างสรรค์ 

2. เพิ่มรายได้และ
จ านวนนักท่องเท่ียว 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
5. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานสินค้าบริการอย่างมีคุณภาพ 
6. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
7. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว และเสริมสร้างความ
ปลอดภัย 

3. ส่งเสริมการค้า
ชายแดนและพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3. รายได้จากการค้า
ผ่านแดนเพิ่มข้ึน 

8. สนับสนุนการพัฒนาเขต เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
9. ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้า
ชายแดน 
10.พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการค้าชายแดน 

4. การสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ภาค
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

4. เกษตรกรมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

11.สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตท่ีปลอดภัย 
12. ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุน และโอกาสใน
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางท่ี 7 : แสดงประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม   
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 
   “ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร  อุตสาหกรรมท่ีปลอดภัยไ ด้มาตรฐานสากล              
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และประชาชนคุณภาพชีวิตท่ีดี ” 
   พันธกิจ 
  1. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม  ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย   
     ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากล  และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  2. พัฒนาการค้าการลงทุนท่ีทันต่อยุคสมัย  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค   
     ตลาดท้ังในต่างประเทศ 
  3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
      ทางการท่องเท่ียวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ 
  4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม การสร้าง
      สังคมท่ีเข้มแข็ง  ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ 
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์  การดูแลรักษาคุณภาพ
      ส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้าง 
      ภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

 ตารางท่ี 8 : แสดงประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  การพัฒนาจังหวัดนครปฐม   
  
 
 
 

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์รวม 12 กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพ 
การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยและยกระดับ
มาตรฐานในการผลิต
การตลาดและการส่งออก
สินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองและมั่นคงประชาชนมี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและ
พ้นจากขีดความยากจน 

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และปริมาณการผลิต 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
และพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
3. พัฒนาระบบการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจ
รับรองมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 

2. การเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวเชิงประวัติ -
ศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่
ในระดับประเทศ 

2 .  เ พ่ิ ม จ านวนร าย ไ ด้จ ากการ
ท่องเท่ียว 

5. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียว/ทรัพยากร 
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียว 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากร
ทางการท่องเท่ียว 
8. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ก า ร
เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพอย่างย่ังยืน 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิ
ปัญญามีภูมิคุ้ มกันสั งคมมีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลและ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

9. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
10.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
11.พัฒนาระบบบริการสาธารณ สุขข้ันพ้ืนฐานเชิงรุก 
12.อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและควบคุมการใช้ ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเป็นธรรม 



 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 
 
             วิสัยทัศน์  
             “ นครปฐมเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  มีแหล่งท่องเท่ียวและ   
            ส่ิงแวดล้อมดีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน ” 
 
 พันธกิจ 

1.ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
   2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมท้ังทางบกทางน้ า ด้านสาธารณูปโภค/ 
    สาธารณูปการและ โครงสร้างพื้นฐาน  
  3. บริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
    พัฒนาท้องถิ่น   
   5. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
      - พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการศึกษา
    ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมความเสมอ
    ภาคในการศึกษา 
    -  สร้างและส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา 
           แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงาน
   รัฐพิธี 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   
 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การปฏิบัติด้านคุณธรรม และการเผยแพร่
    ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 5  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น   
   และพิพิธภัณฑ์ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 6  ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษาและ  
                                          ชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา  ส่งเสริม  และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
                          - สร้างทักษะ พัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม     
                                            อาเซียน 
                           - สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
   จากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม  SME 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชด าริ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 



 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 4  ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริม   สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ป้องกัน  ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาสังคม  และงานสวัสดิการสังคม 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง   
   และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 6  ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาวัสดุ   
                           ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 8  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี 
 
    ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
            แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
                            และมลภาวะ 
            แนวทางการพัฒนาท่ี 2  บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆและการป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การดูแลรักษา และพัฒนาท่ีสาธารณะ  
 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 5  พัฒนาส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
     ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
           แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                            ในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
            แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ                            
                                          ชอบการปฏิบัติราชการ  
 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลืออปท. สมาชิกสภาท้องถิ่น  
                            ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงาน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  ปรับปรุง  พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
  -  สร้างประสิทธิภาพ การมีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนการจัดการ 
  ความรู้ และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการ
  เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานท่ี 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 7 ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการท่ีไม่ได้ใช้งานให้เกิด
    ประโยชน์สูงสุด 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 8 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 9 สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  



 

    กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 1    ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน  
     ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
     และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจาก 
                                            สาธารณภัย   
 แนวทางการพัฒนาท่ี 2   พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง   
   แนวทางการพัฒนาท่ี 3   พัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 4   ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และ 
      ป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 5    พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทานเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
     การเกษตร และอื่นๆ 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 6    ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 7    ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการท่ีไม่ได้ใช้งานให้เกิด
                     ประโยชน์สูงสุด 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 8    เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 9    สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  
                     กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
     
        1.5  THAILAND  4.0 
                 Thailand 4.0 ขอเกริ่นด้วย Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 ก่อน ท้ังหมดท่ี
กล่าวมานี้ล้วนเป็น “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” ถ้าใน Thailand 1.0 จะเน้นภาคเกษตร Thailand 2.0 
เน้นภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกโมเดลพัฒนาประเทศ
ไทยท้ัง 3 โมเดลท่ีผ่านมา ท าให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น 
ท าให้มีแนวคิด Thailand 4.0 ออกมา ซึ่งจะสามารถขับเคล่ือนประเทศให้ไปได้ไกลกว่า โดยโมเดลนี้เป็น
แนวคิดท่ีจะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม”   
 
    เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ได้แก่  
             1.เปล่ียนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
             2.เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ 
             3 .เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 

            องค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่  
            1.เปล่ียนจากเกษตรแบบด้ังเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียม
ปั้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ท้ังยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ ารวย 
            2.เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพื่อผลักดันสู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 
            3.เปล่ียนจาก Traditional Services ท่ีมีมูลค่าต่ าสู่ High Value Services 
            4.เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ า สู่แรงงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และทักษะสูงเป้าหมายท่ี
ได้จากโมเดลนี้คือเปล่ียนประเทศไทยท่ีจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม 
“ประเทศท่ีมีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมท่ีช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการน า
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้  
           5. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  
        5.1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
       5.2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
       5.3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้อิเล็กทรอนิกส์
          ควบคุม 
        5.4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  
          ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
       5.5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนององค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง        
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  

2.1  วิสัยทัศน์   
“ทรงคนองต าบลน่าอยู่   คู่คุณธรรม  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาส่ิงแวดล้อม พร้อม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ”  

2.2 ยุทธศาสตร์ 
 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี  

2.3 เป้าประสงค์ 
 

1. ต าบลทรงคนองเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมท่ัวถึง    
2. ประชาชนในต าบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมน่าอยู่ 
3. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้

เพิ่มข้ึน ตลอดท้ังการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการ
บริโภค 

4. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการรับรู้ 
     ข้อมูลข่าวสาร 
6.  การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬานันทนาการ อย่างมีประสิทธิภาพ   
7.  การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมและทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลได้รับ 
     การอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
8.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์มีประสิทธิภาพ   
9.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมท า  และแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ของตนเอง 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  สามารถ  
     ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 

2.4  ตัวชีวัด 
 

1. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในต าบล 
2. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลทรงคนองเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น 
4. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษา 
    อย่างต่อเนื่อง 
5. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริม จัดการคุณภาพการศึกษา 
6. ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขของอบต.ทรงคนอง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
7. ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมภายในต าบลทรงคนองได้รับการจัดการ ดูแล  
    อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 
8. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 
9. ชุมชนมีศักยภาพและความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 
10.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มข้ึน 

 
 



 

 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

1. จ านวนถนน/สะพาน/เข่ือนท่ีเพิ่มข้ึนหรือทีได้รับการบ ารุงรักษาซ่อมแซม เพิ่มขึ้น 
    ปีละ  8 โครงการ 
2. จ านวนป้าย/สัญญาณจราจร กระจกโค้ง เพิ่มข้ึนปีละ  4  โครงการ 
3. จ านวนการขยายเขตท่อเมนประปา ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูระบายน้ าภายในต าบล  
    เพิ่มข้ึนปีละ  4  โครงการ 
4.  จ านวนแปลงท่ีดินสาธารณประโยชน์ ท่ีหลวง ท่ีดินของอบต.ได้รับการรังวัดออกแนว  
    เขต เพิ่มข้ึนปลีะ 10 แปลง 
5. จ านวนของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาด้านอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ   
    30 คน 
6. จ านวนคลองท่ีขุดลอก เพิ่มขึ้นปีละ  2  สาย 
7. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมกีฬา/ออกก าลังกายท่ีประชาชนเข้าร่วม ปีละ  2  ครั้ง 
8. จ านวนกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีเพิ่มข้ึน ปีละ 2 ครั้ง 
9. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวน เด็ก  สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วย 
    เอดส์ ท่ีได้รับการสงเคราะห์  เพิ่มข้ึนร้อยละ 10/ปี 
10. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของประชาชนท่ีได้รับความรู้และความปลอดภัยในการด าเนินการ 
    ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เพิ่มข้ึนปีละ  20  คน 
11. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของกิจกรรมท่ีประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ 
     เข้มแข็งให้ชุมชน เพิ่มข้ึนละ 2 กิจกรรม   
12.จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของกิจกรรมท่ีประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ 
     สมานฉันท์ ความสามัคคี เพิ่มข้ึนปีละ 2 กิจกรรม 
13.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริม จัดการคุณภาพการศึกษา 
      เพิ่มข้ึนร้อยละ 20/ปี 
14.ร้อยละของจ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี   
     ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละ ๒0/ปี 
15.จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริมการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ 
     ประชาชนเพิ่มข้ึนปีละ  2  โครงการ/กิจกรรม 
16.จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริมการให้บริการด้านการป้องกันและควบคุม 
      โรค เพิ่มข้ึนปีละ  2  โครงการ/กิจกรรม 
16. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
      ส่ิงแวดล้อม เพิ่มข้ึนปีละ  4  โครงการ/กิจกรรม 
17. จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมการบริหารจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูลเพิ่มข้ึนปีละ 100  
      ครัวเรือน 
18. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของประชาชนท่ีแสดงออกในการมีส่วนร่วมในระบบการเมืองการ 
      ปกครอง เพิ่มข้ึนปีละ  20 คน 
19. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของกิจกรรม/เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
      และผู้มาติดต่อราชการ เพิ่มขึ้นปีละ 4 โครงการ 
20. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา เพิ่มข้ึน ร้อยละ 2/ปี  

 



 

2.6  กลยุทธ์ 
 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน เข่ือน   
2. พัฒนาระบบจราจร 
3. พัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปา ท่อระบายน้ า ประตูน้ า 
4. วางผังเมืองและท่ีดิน 
5. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
     เชิงเกษตร  
7.  ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
8.  ป้องกัน/แก้ไขและต่อต้านยาเสพติด 
9.  ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์ 
10. รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทา 
      สาธารณภัย 
11. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเยาวชน  

๑. 12. เสริมสร้างความสมานฉันท์งานรัฐพิธี 
๒. 13. สร้างศักยภาพทางการศึกษา  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 

14. สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
15. บริการด้านสาธารณสุข   
16. ป้องกัน และควบคุมโรค 
17.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
       ส่ิงแวดล้อม 
18. ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
19. รักษาความสะอาดในชุมชน 
20. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
21. ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการ 
      ปฏิบัติงาน 
22. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 

2.7  จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 

 

1.   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีและได้มาตรฐาน 
2.   พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต 
3.   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต 
4.   สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 
5.   พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
7.   สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และท านุบ ารุงศาสนา 
8.   อนุรักษ์  ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
9.   สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 
10. พัฒนาระบบการบริหารและบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 

2.8 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 

 

 
 

 
ตารางท่ี 8 : แสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

• แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

• แผนพัฒนาจังหวัด 

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

• แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 



 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis Demand (Demand  Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 
ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. อบต.ทรงคนองมีงบประมาณเป็นของตนเองท าให้การ 
    บริหารงบประมาณมีคล่องตัว 
2. โครงสร้างการบริหารงานมีการถ่วงดุลอ านาจ 
3. มีวัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมหลักของชุมชน 
4. พื้นดินอุดมสมบูรณ์ มีน้ าตลอดฤดูกาลเหมาะแก่การท า 
    การเกษตรทุกชนิด 
5. เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเช่น ส้มโอพันธุ์ดี 
    ขนุน ,มะพร้าวน้ าหอม เป็นต้น 
6. การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีถนนบรม 
    ราชชนนีผ่านกลางในพื้นท่ี   
7. เป็นองค์กรท่ีมีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ 
    ปฏิบัติงานค่อนข้างทันสมัย 
8. ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญ และให้ความ 
    ร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน 
9. ความคิดเห็นต่างทางการเมืองไม่รุนแรง  

1. อบต.ทรงคนองยังขาดเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานด้าน
ด้านการเกษตรและสาธารณสุข 
2. สถานท่ีท างานมีความคับแคบ แออัดไม่สะดวก 
ส าหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
3. ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเป็นมาตรฐาน 
4. มีพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย 
5. การท าเกษตรยังใช้สารเคมีมากกว่าสารอินทรีย์ 
6. ขาดการส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น เพื่อจะได้น าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตปริมณฑลใกล้กับกรุงเทพ มีเส้นทาง 
     สายหลักผ่าน 
2. เป็นแหล่งผลิตส้มโอส่งออก 
3. มีอัตราการขยายตัวของหน่วยธุรกิจในพื้นท่ีท าให้มี 
    โอกาสมีงบประมาณเพิ่มข้ึนจากการจัดเก็บภาษีอากร 
4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง  
    ในการพัฒนา  
5. ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมค่อนข้างดี 
6. ชุมชนมีความสงบสุข ไม่มีสถานบันเทิง 
7. มีแม่น้ าท่าจีน(นครชัยศรี)ไหลผ่าน พื้นท่ีจึงมีโอกาส 
    พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
8. พื้นท่ีต้ังอยู่ในผังเมืองรวมพุทธมณฑล ท าให้สามารถ 
    จัดระเบียบในการบริหารงานในเขตพื้นท่ีได้ชัดเจนขึ้น 
9. ท่ีต้ังต าบลอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียว เช่น วัดไร่ขิง 
    ตลาดน้ าวัดดอนหวาย ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดการ 
    ค้าขาย ผลิตภัณฑ์ในพื้นท่ี 

1. กฎ ระเบียบทางราชการบางอย่างไม่เอื้อต่อ   
การปฏิบัติงาน 
2. งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
3. มีพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย 
4. การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท า 
ให้อาจเกิดปัญหาทางด้านการจราจร ด้าน 
ส่ิงแวดล้อม ด้านยาเสพติด ฯ 
5. มีประชากรแฝงเป็นจ านวนมาก การดูแล  
    ควบคุมท าได้ยาก 
 

ตารางท่ี  9   : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT ของพื้นท่ีต าบลทรงคนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง (พ.ศ.2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครปฐม 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมให้อยู่ใน
ระดับประเทศ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การ
เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการ
ผลิตการตลาดและการส่งออกสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ของ อปท.ในเขต 
จังหวัดนครปฐม 

การพฒันาด้านการศึกษา 
 ศาสนา และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
สังคม การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

 อบต.ทรงคนอง. 

การพัฒนาด้าน
สาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

 

 การพัฒนาการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

การพัฒนา
สาธารณสุข 

 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีดี 

เพ่ือให้ระบบ
การศึกษาได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

เพ่ือให้ต าบล 
ทรงคนอง 
เป็นเมืองน่าอยู่ 
มีาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐาน
ครอบคลุม
ทั่วถึง 
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แผนงาน 

๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง 
รักษาถนน สะพาน เข่ือน 
๒  พัฒนาระบบจราจร 
๓  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่อระบายน้ า 
๔  วางผังเมืองและท่ีดิน 
  
 
 
 
 
 
 ประตูน้ า 
 
 แนวทางการ
พัฒนาที่  ๔  งานผังเมืองและที่ดิน 
 
 แนวทางการ
พัฒนาที่  ๕ งานระบบการ
ส่ือสารความเร็วสูง   

๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
๒  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรการ ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 
๓  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๔  ป้องกัน/แก้ไขและต่อต้านยาเสพติด 
๕  ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม 
๖  ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย สาธารณภัย 
๗  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เยาวชนและชุมชน 
๘ เสริมสร้างความสมานฉันท์ งานรัฐพิธี 

๑  สร้างศักยภาพทาง
การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการ
เข้า สู่ประชาคมอาเซียน 
๒  สืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑  บริการดา้น
สาธารณสุข 
๒  ป้องกันและ
ควบคุมโรค  
      

๑.สร้างจิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
๒.ส่งเสริมสนับสนุนเฝ้า
ระวังและป้องกันดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒ งานรักษาความสะอาด
ชุมชน 

 

๑. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม การพัฒนาท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  ปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องมือ 
๓. พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
  
 เทค
โนโลยีสารสนเทศและ

อาคารสถานท่ี 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.การก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน 
2. การก่อสร้างท่อระบาย 
น้ า ท่อลอดเหล่ียม เข่ือน  
ฝาย สะพาน 
3.การก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
4.การขยายเขตประปา 
5.การขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
๖. งานอ่ืนๆ 
 

1. การฝึกอบรมอาชีพเสริม 
๒  การขุดลอกคลองที่ตืน้เขิน 
2. การส่งเสริมอาชีพและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
๓. การส่งเสริมการเล่นและการจัดการ แข่งขันกีฬาภายในต าบล 
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕. การสงเคราะห์เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุฯลฯ เช่น สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  7. สงเคราะห์เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุฯลฯ เช่น 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน 
๗.การป้องกนับรรเทาสาธารณภัย/การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๘.การส่งเสริมความเข้มแข็ง/ศักยภาพกลุ่มสตรี เยาวชน 
๙.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล  
1๐.การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1๑ การจัดงานวันส าคัญของชาต ิ
1๒ งานอื่นๆ 
 

1. การสนับสนุน
เก่ียวกับการศึกษา
ภายในต าบล 
2. การให้ความรู้และ 
จัดกิจกรรมประชา 
สัมพันธ์เก่ียวกับอาเซียน 
3. การจัดงานประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
4..งานอ่ืนๆ 
 

1. การส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้ประชาชน
ภายในต าบล 
๒. การสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา 
๓. การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
๔. การรณรงค์ป้องกัน
โรค 
๕. งานอ่ืนๆ 
 
 

1.การส่งเสริม สนับสนุน 
รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
๒. การก าจัดวัชพืชในคู
คลองและวัชพืชริมทาง 
๓. การปรับภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลให้สวยงาม 
๔. การบริหารการจัดการ
ขยะภายในต าบล   
๕. งานอ่ืนๆ 
 

1.ส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบการปกครอง 
2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดเก็บภาษ ี
3.จัดหาครุภัณฑ์ท่ี
จ าเป็น เช่น รถขยะ 
รถบรรทุกน้ า ฯลฯ 
4.การฝึกอบรม 
5.ศึกษาดูงาน 
6.งานอ่ืนๆ 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  และงานรัฐพิธี 

 

การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้าน
การบริการ
สาธารณะ 

     เพ่ือให้การท านุ
บ ารุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เพ่ือให้การ
จัดการด้าน
สาธารณสุข 
กีฬานันทนาการ 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

เพ่ือให้การจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างเหมาะสมและมีความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน ทรัพยากร 
ธรรมชาติภายในต าบลได้รับ
การอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู                   
        
ทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ต าบลได้รับการอนุรกัษ์  
ฟ้ืนฟู 

 

เพ่ือให้ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างตรง
ตามวัตถุประสงค์ 

 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลทุกกลุ่มมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และสังคมน่าอยู่ 

  เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีความ 
  เข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนา 
  อาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
  ตลอดทั้งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
  ทางการเกษตรปลอดภัยจาก 
  สารพิษเพ่ือการบริโภค 

เพ่ือให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วม
ท า  และแก้ไขปัญหา
ภายในชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี

ด้านความมั่นคง การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่12 
 

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์                            การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม                     
 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื      การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติม ิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
 

ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

  ด้านการสร้างโอกาสความเเสมอภาค 
     และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพ
ในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรมท่ีได้มาตรฐาน 

ส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์อย่างสร้างสรรค ์

กลยุทธ์ 

  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  สวัสดิการสังคม/การสังคม 
  สงเคราะห์ มีประสิทธิภาพ  

 อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 

เคหะและ
ชุมชน 

 

การพานิชย ์ การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

การ 
เกษตร 

 

งบกลาง 

 
การ 
ศึกษา 

 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สาธารณสุข 

 
บริหาร 
งานท่ัวไป
การศึกษ
า 

 

เป้าประสงค์ 



 

 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์                
                                    
             
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง  องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง   
Strategy  Map 

วิสัยทัศน์   ทรงคนองต าบลน่าอยู่   คู่คุณธรรม  สง่เสริมการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม   พร้อมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

๑  งานก่อสร้างปรับปรุง  
    บ ารุงรักษาถนน   
    สะพาน เขื่อน 
๒  งานพัฒนาระบบ 
    จราจร 
๓  งานพัฒนาระบบ 
    สาธารณูปโภคและ 
    สาธารณูปการ ท่อ   
    ระบายน้ าแนว 
๔  งานผังเมืองและ 
    ท่ีดิน 
  
 

๑  งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
๒  งานส่งเสริมผลผลิตทางการ
เกษตรและเกษตรบูรณาการ 
๓  งานกีฬาและนันทนาการ 
๔  งานแก้ไข ป้องกัน และ
ต่อต้านยาเสพติด 
๕  งานสวัสดิการและสังคม 
๖  งานป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยสาธารณภัย 
๗  งานเสริมสร้างความ เข้มแข็ง
ของครอบครัว เยาวชนและชุมชน 
๘  งานเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ งานรัฐพิธี 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม 
 

การพัฒนา
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การพัฒนา
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

 

 ๑ งานสร้างศักยภาพทาง
การศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะเพื่อ
เตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ๒ งานส่งเสริมสนับสนุน
การเผยแพร่ศิลป 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา 
 

๑ งานบริการ  
ด้านสาธารณสุข 
๒. งานป้องกัน 
และ ควบคุมโรค  
      

 

 ๑  งานดูแลรักษา 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดล้อม 
 ๒. งานรักษาความ 
 สะอาด 

  

 
 

๑ งานพัฒนาการบริหาร
จัดการความรู้ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒ งานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานปรับปรุงและ 
พัฒนาเคร่ืองมือ 
๓.งานปรับปรุง และพัฒนา 
บุคลากร 
 

  ต าบลทรงคนอง เป็น 
 เมืองน่าอยู่ มีสาธารณ ู
 ปโภคขั้นพื้นฐาน  
 ครอบคลุมท่ัวถึง 

ต า
บ
ล
ท
ร
ง
ค
น
อ
ง
เ
ป็
น
เ
มื
อ
ง
น่
า
อ
ยู่
 
มี
ส
า
ธ
า
ร
ณู
ป
โ
ภ
ค
ขั้
น
พื้
น
ฐ
า
น
ท่ี
ค
ร
อ
บ
ค
ลุ
ม
ท่ั
ว
ถึ
ง
    

 

   ประชาชนทุก  
 กลุ่มมีคุณภาพ 
 ชีวิตท่ีดีและสังคม

น่าอยู่ 

 เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  ม ี
 ศักยภาพในการพัฒนา อาชีพ  
 ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน  
 ตลอดทั้งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
 ทางการเกษตรปลอดภัยจาก 
  สารพิษเพื่อการบริโภค 

  การท านุบ ารุงรัก 
 ษาศาสนา ศิลป   
 วัฒนธรรม จารีต 
 ประเพณีและภูมิ 
 ปัญญาท้องถิ่น 

 การจัดการดา้น 
 สาธารณสุข กีฬา 
 นันทนาการอย่าง 
 มีประสิทธิภาพ   

 การจัดการส่ิงแวดล้อม อย่าง 
 เหมาะสมและ ทรัพยากร  
 ธรรมชาติภายใน ต าบลได้รับ

การอนุรักษ์  ฟื้นฟ ู                   
        
ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบล
ได้รับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 

 

 เพื่อให้ชุมชนมีความ 
 เข้มแข็ง ร่วมคิดร่วมท า   
 และแก้ไข ปัญหา 
ภายในชุมชนของตนเอง 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นรูปธรรม 
 

 ระบบการศึกษาได้รับ 
 การพัฒนาและเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพในการ 
 เรียนรู้และการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร 

  พัฒนาคุณภาพ  
 ชีวิต  สวัสดิการ   
 สังคม/สังคม 
 สงเคราะห์ อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

เป้า
ประ
สงค์ 

ค่า
เป้า 

 หมาย 

 กลยุทธ ์

 ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
 ถนนสะพาน เข่ือน  
 เพิ่มขึ้นปีละ  
   ๘ โครงการ 

 
 ป้าย/สัญญาณ 
 จราจร กระจกโค้ง  
 เพิ่มข้ึนปีละ ๔  

โครงการ 

ขยายเขตท่อเมน
ประปา ไฟฟ้า
สาธารณะ ประตู
ระบายน้ า เพิ่มข้ึน
ปีละ  ๔  โครงการ 

ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาด้านอาชีพ
เพิ่มข้ึนปีละ ๓๐ คน 
 

ขุดลอกคลอง เพิ่มขึ้นปี
ละ  2 สาย 

 จัดกิจกรรม/ 
 กีฬา/ออกก าลัง 
 กายปีละ  2 

ครั้ง 

จัดรณรงค์
การป้องกัน/
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดท่ี
เพิ่มข้ึน ปีละ 
๒ ครั้ง 
 

สงเคราะห์ แก่
เด็ก สตรี  
คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
10/ปี 

 

 อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 

 เคหะ
และ
ชุมชน 

 

 การ
พานิชย์ 

 

 การรักษาความ
สงบภายใน 

 

 สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

 การ 
เกษตร 

 

 การ 
ศึกษา 

 

      งบ
กลาง 

 

 การศาสนา 
 วัฒนธรรม 
 และนันทนาการ 
 

 สาธารณสุข 
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
เพิ่มขึ้นปีละ  ๒0  
คน 
 

กิจกรรมเสริมสร้างความ สมานฉันท์ 
ความสามัคค ีเพิ่มข้ึนปีละ ๒ กิจกรรม 
 
 

 กิจกรรมการ 
 เสริมสร้างความ 
 เข้มแข็ง เพิ่มข้ึน 
 ปีละ ๒ กิจกรรม   

 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม จัดการ
คุณภาพการศึกษา 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
    ๒0/ปี 
 

 ประชาชนเข้า 
 ร่วมกิจกรรมงาน 
 ประเพณี ศาสนา    
 และ วัฒนธรรม 
 ท้องถิ่นเพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ  ๒0/ปี 

 

กิจกรรมการส่งเสริมการให้บริการ
ด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
เพิ่มข้ึนปีละ 2 โครงการ/กิจกรรม 

 กิจกรรมการ 
 ส่งเสริมการ ให ้
 บริการด้าน 
 ส่งเสริมสุขภาพ 
 ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 ปีละ 2  ครั้ง 

 กิจกรรมการส่งเสริม  
 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร 
 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 เพิ่มข้ึนปีละ ๔ โครงการ/ 
   กิจกรรม 

  ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมการ 
  บริหารจดัการขยะ ส่ิง 
  ปฏิกูลเพิ่มข้ึนปีละ  
     ๑๐๐ ครัวเรือน 

  ประชาชนท่ีแสดงออก 
 ในการมีส่วนร่วมใน 
 ระบบการเมืองการ 
 ปกครอง เพิ่มข้ึน 
 ปีละ 20 คน 

 

 กิจกรรม/เครื่องมือ 
 เครื่องใช้ อาคารสถานท่ี 
 ในการปฏิบัติงาน เพิ่มข้ึน 
 ปีละ  ๔ โครงการ/ 

กิจกรรม 
 

 

 บุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนา เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2/ปี 

บริหารงาน 
ท่ัวไป 
 

 



 

 

 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง   พ.ศ.2561 -2564 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดับแนวทาง 
การพัฒนา 

(ตัวชีว้ัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

 
หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
การเสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
คุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณะและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ต าบลทรงคนอง
เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานที่
ครอบคลุมทั่วถึง 

จ านวนที่เพ่ิมขึ้น
ของการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานภายใน
ต าบล 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

1.งานก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน เขื่อนและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
2. งานพัฒนาระบบ
จราจร 

1.จ านวนถนน เขื่อนที่เพ่ิมขึ้น 
2.จ านวนถนน สะพาน ฯลฯ ที
ได้รับการบ ารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.จ านวนป้าย/สัญญาณจราจร 
กระจกโค้งที่เพ่ิมขึ้น 

ปีละ 8
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 4
โครงการ 

1. ก่อสร้างถนน/
ปรับปรุงซ่อมแซม/
บุกเบิกถนน 
2.ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ท่อลอดเหลี่ยม สะพาน 
ประตูระบายน้ า 
3.ขุดลอกคลอง คู
ระบายน้ า บ่อน้ าตื้น 
4.งานอ่ืนๆ 
 
1.ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์และ
บอกทางและแนวเขต
ต าบล 
 
2.ติดตั้งกระจกโค้ง/
สัญญาณจราจร 
3.งานอ่ืนๆ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง   พ.ศ.  2561 - 2564 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

 
 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

 
หน่วยสนับ 

สนุน 
 
 

61 62 63 64 

     8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.งานพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ท่อ
ระบายน้ า 
ประตูน้ า 
 
 
 
 
 
4. งานผังเมืองและ
ที่ดิน 
 
 
 
 
 
 

จ านวนการขยาย
เขตท่อเมนประปา 
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ประตูระบายน้ า
ภายในต าบลที่
เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
จ านวนแปลงที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ที่หลวง ทีด่ิน 
ของอบต.ได้รับ
การรังวัดออก
แนวเขตที่เพ่ิมขึ้น 
 
  
 

ปีละ 4 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 10 แปลง 
 
 
 
 
 
 
 

1.ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
2.ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
ไฟฟ้า 
๓.ติดตั้งไฟฟ้า 
สาธารณะ 
4.งานอ่ืนๆ 
 
 
1.รังวัดแนวเขต 
ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ที่หลวง ทีด่ิน 
ของอบต.ฯลฯ 
 
 
  
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง   พ.ศ.2561 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดับ 
แนวทางการพัฒนา 

(ตัวชีว้ัดรวม) 
 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

 
หน่วยสนับ 

สนุน 
 
 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา
คุณภาพการ
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยและ
ยกระดับ
มาตรฐานใน 
การผลิต
การตลาดและ
การส่งออกสินค้า
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
และสังคม 
คุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ, 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ด้านการพัฒนา 
เศรษฐกิจและ 
สังคม 

1.ประชาชนภายใน
ต าบลมีคุณภาพชีวิตทีด่ี
และสังคมน่าอยู ่
2. เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการพัฒนา
อาชีพ  ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น ตลอด 
ทั้งการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษเพ่ือการบริโภค 
3. การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
สวัสดิการสังคม/ 
การสังคมสงเคราะห์ 
มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

ระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนภายใน
ต าบลเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

30 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

60 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 

90 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 

120 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 

1. งานพัฒนา
และส่งเสริม
อาชีพ 
 
 
 
2. งานส่งเสริม
ผลผลิต
ทางการ 
เกษตรการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 
 
3.  งานกีฬา
และ
นันทนาการ 
 
 
 
4.  งาน
ป้องกัน/แก้ไข
และต่อต้านยา
เสพติด 
 

จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน  
พัฒนาด้านอาชีพ 
 
 
จ านวนคลองที่ขุดลอกที่
เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
๑. จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมกีฬา/ออกก าลัง
กายที่ประชาชนเข้าร่วม 
เพ่ิมขึ้น 

๑. น 
๒.  

๑.จ านวนกิจกรรมรณรงค์
การป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่เพ่ิมขึ้น 
 

ปีละ 30 คน 
 
 
 
 
 
ปีละ 3 สาย 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 ครั้ง/
แห่ง 
 
 
 
 
ปีละ 2 แห่ง 

1.ฝึกอบรมอาชีพ
เสริม 
2.ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ 
3.งานอ่ืนๆ 
 
๑.ขุดลอกคลอง คู
ระบายน้ า 
๒.งานอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
1.ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
2.สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาตา่งๆ 
3.งานอ่ืนๆ 
 
1. จัดท าป้ายรณรงค ์
2. ตรวจสารเสพติด
ในร่างกาย 
3.งานอ่ืนๆ 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง   พ.ศ.2561 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดับ 
แนวทางการพัฒนา 

(ตัวชีว้ัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 61 62 63 64 

     20 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

30 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
6 

40 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 

50 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 

5. งาน
สวัสดิการและ
สังคม 
 
 
 
 
6. งานป้องกัน
และรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย     
สาธารณภัย 
 
 
7. งาน
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว  
เยาวชน และ
ชุมชน 
 
 
8. งาน
เสริมสร้าง
ความ
สมานฉันท์  
งานรัฐพิธี 
 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จ านวน เด็ก  สตรี  
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่
ได้รับการสงเคราะห์ 
 
 
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชาชนที่ได้รับ
ความรู้และความปลอดภัย
ในการด าเนินการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
กิจกรรมที่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 
 
 
 
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
กิจกรรมที่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ ความ
สามัคค ี
 

ร้อยละ 10/ปี 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 20  คน 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 กิจกรรม 

1. สงเคราะห์เด็ก 
สตรี  ผู้สูงอายุฯลฯ 
เช่น สงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ 
2.งานอ่ืนๆ 
 
1. อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสาธารณภัย 
๒. งานตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาล 
2.งานอ่ืนๆ 
 
1.โครงการอบรม
เยาวชน 
2.จัดกิจกรรมอบรม/
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาต าบล 
3.งานอ่ืนๆ 
๑.จัดกิจกรรม
ปรองดอง/กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และกิจกรรมเทิดทูน
สถาบัน 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

 

ตัวชี้วดั
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร ์
และวัฒนธรรมให้
อยู่ในระดับ 
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม 
คุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ด้านการพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1. การท าน ุ
บ ารุงรักษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
2.  ระบบ
การศึกษา
ได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้
และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระบบ
การศึกษา 
ได้รับการ
พัฒนาและมี
คุณภาพที่
เพ่ิมขึ้น 
2ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์
และบ ารุง 
รักษาเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 

40 
 
 
 
 
 
 

40 

60 
 
 
 
 
 
 

60 

80 
 
 
 
 
 
 

80 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

1. งานสร้าง
ศักยภาพทาง
การศึกษาส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
2. งานส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เผยแพร่ศิลป 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการส่งเสริม 
จัดการคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ประเพณี  
ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละ 20/ปี 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 20/ปี 
 
 

1.อุดหนุนเก่ียวกับ
การศึกษาภายในต าบล 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ภายในต าบล 
3. งานอ่ืนๆ 
 
1. การจัดงานวันส าคัญ
ต่างๆ 
2.การจัดงานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.งานอ่ืนๆ 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง   พ.ศ.2561 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 
 
 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
คุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 
 

การจัดการด้าน
สาธารณสุข กีฬา
นันทนาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับ
บริการทางด้าน
สาธารณสุขของ
อบต.ทนงคนอง 
เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

4 6 8 10 1  งานบริการ
ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
2  งานป้องกัน
และควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 

จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
กิจกรรมการส่งเสริม
การให้บริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 
 
 
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
กิจกรรมการส่งเสริม
การให้บริการด้าน
การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
 
 
 

ปีละ 2 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 กิจกรรม 

1.กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของประชาน 
2.งานอ่ืนๆ 
 
 
 
 
1.รณรงค์ป้องกันโรค 
2.การควบคุม
โรคติดต่อ 
3..งานอ่ืนๆ 
 
 

กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุข 
 
 

 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง   พ.ศ. 2561 - 2565 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการ

พัฒนา 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม
ให้อยู่ในระดับ 
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่
๓ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
และสังคม 
คุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่
3 การพัฒนา
ด้านสังคม, 
ยุทธศาสตร์ที ่
4  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาด้าน
สังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.  การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม
และมีความ
ปลอดภัยใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
2 ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ภายในต าบล
ได้รับการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 

 
 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลทรง
คนองได้รับการ
จัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
เพ่ิมขึ้น 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 

1. งานดูแล  
รักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  งานรักษา
ความสะอาด 

จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
กิจกรรมการส่งเสริม  
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนครัวเรือนที่
เพ่ิมขึ้นที่เข้าร่วมใน
การการบริหาร
จัดการขยะ ส่ิง
ปฏิกูล 

ปีละ 4 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 100 ครัวเรือน 

1.จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การฝึกอบรม
สร้างจิตส านึก 
3. ปรับภูมิทัศน์/
ก าจัดวัชพืชภายใน
ต าบล 
4. งานอ่ืนๆ 
 
1. การบริหารการ
จัดการขยะภายใน
ต าบล 
2.อบรมให้ความรู้ใน
การคัดแบยกขยะใน
ครัวเรือน 
2. งานอ่ืนๆ 

กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุข 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน
ปลัด 
 

 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง   พ.ศ. 2561 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

 
 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
คุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านการพัฒนา 
การบริหารจัดการ 
ที่ด ี
 

1. ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง  
ร่วมคิด ร่วมท า  
และแก้ไข
ปัญหาภายใน
ชุมชนของ
ตนเองได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
และเป็น
รูปธรรม 
 
2.
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 
องค์กรเป็นไป
อย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว  
สามารถตอบ 
สนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้
อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค ์
 

1. ชุมชนมี
ศักยภาพ 
เข้มแข็งเพ่ิมมาก 
ขึ้น 
 
2. ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการของ
องค์กรเพ่ิมขึ้น 
 

40 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

60 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

80 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

100 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

1.งานส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม  การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
2. งานสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงและพัฒนา 
เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
อาคารสถานที ่
 
 
 
3. งานปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร 

จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชาชนที่แสดง 
ออกในการมีส่วนร่วม
ในระบบการเมือง 
การปกครอง 
 
 
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
กิจกรรม/เครื่องมือ
เครื่องใช้ อาคาร
สถานที่ในการปฏิบัติ 
งานและผู้มาตดิต่อ
ราชการ 
 
 
 
 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 
 

ปีละ 20 คน 
 
 
 
 
 
 
ปีละ  4 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 2/ปี 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ระบบการปกครอง 
2.งานอ่ืน 
 
 
 
1.การจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้  สถานที่ให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เพ่ืองาน
บริการประชาชน 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 
3. งานอ่ืนๆ 
 
1.การฝึกอบรม 
2.ศึกษาดูงาน 
3.งานอ่ืนๆ 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสาธารณสุข 
 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

-เศรษฐกิจ 
-บริการชุมชน
และสังคม 

1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 การพาณิชย์ 
1.3 เคหะและชุมชน 

กองช่าง 
ส านักงาน

ปลัด 

2. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 

2.1 การรักษาความสงบภายใน 
2.2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.3 การเกษตร 
2.4 งบกลาง 

ส านักงาน
ปลัด 

กอง 
สาธารณสุข 

 

3. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

-บริการชุมชน
และสังคม 

3.1 การศึกษา 
3.2 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักงาน
ปลัด 

กอง 
สาธารณสุข 

 

4. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

-บริการชุมชน
และสังคม 

4.1 สาธารณสุข 
4.2 งบกลาง 

กอง 
สาธารณสุข 

 

ส านักงาน
ปลัด 

5 
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

-บริการชุมชน
และสังคม 

5.1 เคหะและชุมชน 
5.2 การเกษตร 

กอง 
สาธารณสุข

กองช่าง 
ส านักงาน

ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ส านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

6. การบริหารจัดการท่ีดี 
-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 

6.1 บริหารงานท่ัวไป 
6.2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

กองช่าง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 1 ส้านัก/กอง 



 

 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561  ท้ังนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่ก าร  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 

 
 



 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

 
 
 



 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ไีปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ไีปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.4  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (5) 
     5.12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 

 



 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10  

2. การ
ประเมินผล
การน้า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนด
ไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การ
ประเมินผล
การน้า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

3) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพิ้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

10  



 

 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึง่ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2575 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเล่ือมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  



 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได้ เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒันาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  

 
  



 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง อา้เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

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

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
ฯ 

11 41,634,000 24 51,729,500 46 103,537,600 46 115,161,600 18 83,217,000 145 395,279,700 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 2 725,000 5 2,376,000 22 22,664,000 15 19,808,000 6 11,599,000 50 57,172,000 

1.3 แผนงานเคหะฯ - - 7 7,644,606 8 7,433,200 4 7,393,200 3 7,393200 22 29,864,206 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2.1 แผนงานรักษาความงบ
ภายใน 

11 375,000 9 285,000 13 770,000 9 305,000 8 275,000 50 2,010,000 

2.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

11 415,000 11 415,000 15 515,000 15 515,000 15 515,000 67 2,375,000 

2.3 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

2.4 แผนงานงบกลาง 3 7,562,000 3 7,562,000 3 7,562,000 3 7,562,000 3 7,562,000 15 37,810,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 17 2,680,680 18 2,688,680 18 2,722,800 18 2,765,800 18 2,809,200 89 13,667,160 

3.2  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

23 225,000 23 225,000 23 225,000 23 225,000 23 225,000 115 1,125,000 

 



 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง อา้เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

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

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 7 742,900 10 870,800 11 970,800 9 651,800 9 651,800 46 3,888,100 

4.2 แผนงานงบกลาง 2 81,300 3 93,900 3 93,900 3 93,900 3 93,900 14 456,900 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

6 2,060,000 6 2,060,000 7 2,110,000 6 2,060,000 6 2,060,000 31 10,350,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2 115,000 6 699,500 8 2,676,000 6 2,474,000 5 845,000 27 6,809,500 

รวมทั้งสิ้น 96 56,715,880 126 76,749,986 178 151,380,300 158 159,115,300 118 117,346,100 676 561,307,566 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

 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) 

1 โครงการก่อสร้าง
เข่ือน คสล. ซอย
ราษฎรพัฒนา ตอน 
2/1 เริ่มจากบริเวณ
ที่ดินนางอุษณีย์   
กัลป์ยาณรัตน์ ถึง
บริเวณที่ดินนางสมบัติ   
สุขสงวน เข่ือนคสล. 
โดยท าการก่อสร้าง
เข่ือน ผนังเข่ือนสูง  
2 เมตร ระยะทางยาว 
23 เมตร   
หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

เข่ือนคสล.  
ผนังเข่ือนสูง  
2 เมตร ระยะทาง
ยาว 23 เมตร   
 

- 218,500 - - - 

ร้อยละ 
ของจ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย 

ป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
 
 

ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหอพัก
กาญจนา 
 หมู่ที่ 1 

1.เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจรกว้าง4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะ ทางยาว 
67 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
268 ตารางเมตร  

- 144,000 - - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซม
ถนนจากปากทาง 2/1 
– สะพานคลองสุคต  
หมู่ที่ 1 

ประชาชนได้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 276 เมตร  
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก หนา 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,104
ตารางเมตร 

- 420,000 - - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

4 โครงการตีเส้นจราจร 
ขาว - แดง บริเวณ
ขอบฟุตบาททางโค้ง
โรงแรมรีซอเทล 
และเส้นเตือนระวัง 
หมู่ที่ 1 

ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 
บริเวณทวีทรัพย์
อะไหล่ยนต์ถึงบริษัท 
เจเคเอ็น โกบอล
มีเดีย 

- - 15,000 15,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเต็กกอ จาก
ที่ดินนายมโนรมย์   
กิ่งสวัสด์ิ ถึงที่ดิน 
นายมนูญ   อิ้วชาวนา  
หมู่ที่ 1 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
350 เมตร 

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

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

6 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 

7 โครงการก่อสร้าง
เข่ือน คสล. ข้างคลอง
สุคต บริเวณบ้านนาย
ประกิต   เล่าทุย  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

เข่ือนคสล.  
ผนังเข่ือนสูง  
2.5 เมตร  
ระยะทางยาว  
100 เมตร   

- - - 950,000 - 

ร้อยละ 
ของจ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย 

ป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกซอยทรงคนอง 
7-2 ช่วงที่ดินนางสุนีย์   
สัมฤทธ์ิวนิชา ไป
สิ้นสุดเขตที่ดินนาย
ยอดชาย   แก้วแจ้ง 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

โดยก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 65 เมตร หนา 
0.20 เมตร และ
กว้าง 6 เมตร ยาว 
155 เมตร  หนา 
0.20 เมตร  
ตามแนวอุทิศ หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,255 ตารางเมตร  
พร้อมถมดินปรับพ้ืน
ทาง และฝังท่อคสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ขนาด 1 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน  

- 661,000 - - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยทรงคนอง 
14 (ซอยเต็กกอ)  
หมู่ 2  

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน  

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว110 เมตร 
และกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 185 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 
เมตร  

440,000 740,000 - - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยทรงคนอง 
14 (ซอยเต็กกอ)  
หมู่ที่ 2 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร 
คอนกรีต หน้า 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
40 เมตร 

- 110,000 - - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เลียบคลองคราม 
เริ่มจากถนนคสล.เดิม
ไปสิ้นสุดที่บ้านนาย
สมัคร   บุญฤทธ์ิ 
หมู่ที่ 2 

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

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 146 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยหว่า 584 
ตารางเมตร 

- - 410,000 410,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

12 โครงการเสริมถนน 
(ถนนเดิมลาดชัน) 
บริเวณซอยเต็กกอ 
ทรงคนอง 14 
หมู่ที่ 2 
 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

โดยท าการเสริม 
แอสฟัสท์ติกคอนก
รีตผิวทางลาดเดิม 

- - 50,000 - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

13 โครงการเสริมถนน 
( ถนน เ ดิ ม ล า ดชั น ) 
ซอยทรงคนอง 15  
เลียบคลองคราม  
หมู่ที่ 2 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

โดยท าการเสริม 
แอสฟัสท์ติกคอนก
รีตผิวทางลาดเดิม 

- - 50,000 - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

14 โ ค ร ง ก า รก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคสล. 
จากสะพานบ้านนาย
สุภาพ   ภิรมย์ขาว ถึง
ที่ดินบ้านนางลาวัลย์   
ชิดเชื้อ  
พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
หมู่ที่ 2 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
167 เมตร  - - 668,000 - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. เริ่มจาก
ที่ดินนายพนม 
อินแป้น ถึงที่ดินนาง
บุญช่วย   บุญมี 
หมู่ที่ 2 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทางกว้าง 4 
เมตร ยาว 190 
เมตร   

- - - 610,000 610,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกซอยทรงคนอง 
5  บริเวณช่วงระหว่าง
ที่ดินนางลาวัลย์ ชิด
เชื้อ กับที่ดินนางสม
พร มนะเวศน์ 
หมู่ที่ 2 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

ถนนหินคลุก กว้าง 
5 เมตร ยาว 80 
เมตร ตามแนวการ
อุทิศ 
โดยท าการฝังท่อ 
1 เมตร ตลอดแนว 
 

- - 500,000 500,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วเพ่ิม
มากข้ึน กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอยทรง
คนอง 4 เริ่มจาก
บริเวณแนวถนน 
คอนกรีต เดิมไปสุด
เขตที่ดินนายมานพ   
เม่นนาเกร็ด และแยก
ไปตามถนน  สิ้นสุด
บ้านนายณรงค์   หลัก
สุวรรณ ตรงเข้าบ้าน 
นางสุนีย์   
หมู่ที่ 2 

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ถนน 
ผิว จราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
250 เมตร  
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1000 
ตารางเมตร  

- - 576,000 - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

18 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า 
บริเวณที่ดินบ้านนาย
สุภาพ   ภิรมย์ขาว   
กับที่ดินนางลาวัลย์   
ชิดเชื้อ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือป้องกันด้านอุทกภัย
ช่วงน้ าท่วมและด้าน
การเกษตรในหน้าแล้ง 

คลองกว้าง 6 เมตร 
ลึก 2.5 เมตร 
ประตูระบายน้ า
ขนาด 6 เมตร ลึก 
2.5 เมตร 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

สามารถ
ควบคุมปริมาณ
น้ าเข้า-ออก
คลองได้ กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า เปิด 
– ปิด คลองลุงน่วม 
พร้อมเปลี่ยนท่อ  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือป้องกันด้านอุทกภัย
และด้านการเกษตร 

ประตูระบายน้ า
ขนาดเล็ก กว้าง 3 
เมตร ลึก 2.5 เมตร  - - 300,000 300,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

สามารถ
ควบคุมปริมาณ
น้ าเข้า - ออก
คลองได้ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง   ผิวจราจร
หินคลุกเริ่มต้นบริเวณ
ประตูน้ าคลองยาว
บริเวณที่ดินนายสน่ัน   
เพ็งนาเรนทร์ 
สิ้นสุดเขต
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 3 

ประชาชนได้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังผิว
จราจรหินคลุก
ระยะทาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

- 
500,000 
260 เมตร 

1,000,000 
870 เมตร 

1,000,000 
870 เมตร 

- 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม 
1. บริเวณบ้านนางวัน
เพ็ญ คล่องรักสัตย์ กับ
นางบุญชม   อั้นคง 
(จุดแรก) 
2. บริเวณบ้านนางบุญ
ชม   อั้นคง กับนาง
ฉวีวรรณ   พ่ึงบ ารุง      
(จุดที่ 2) 
หมู่ที่ 3 

1.เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สะพานข้ามไปมาได้
สะดวก 
2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง
ท่อ 
ลอดเหลี่ยม 
ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 3 เมตร สูง 
2.40 เมตร 
จ านวน 2 แห่ง 

- 
350,000 
จุดที่ 1 

350,000 
จุดที่ 2 

- - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากถนน
คอนกรีตเดิม ถึงบ้าน
นายธนิต     โสรัตน์ 
ซอยทรงคนอง 6  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ถนนคสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร 

- 990,000 - - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. จากถนน
คอนกรีตเดิมถึงบ้าน
นายวิทยา   รุ่งเรือง
ศรี ซอยทรงคนอง 
7/1  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 275 
เมตร  
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยว่า 1,100 
ตารางเมตร 

- - 1,020,000 1,020,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

24 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 

25 โครงการยกระดับ
ถนนคอนกรีตซอยทรง
คนอง 6/1 จากบ้าน
นายมนัส   อินแป้น 
ถึงสุดเขตคอนกรีต 
6/1 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ถนนคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 272 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,360 ตารางเมตร  

- - - 1,076,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยแก้ว
สกุล ( ทรงคนอง 8) 
พร้อมท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4. เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,040 
ตารางเมตร 
 

- 624,000 - - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

27 โครงการขยายถนน
เริ่มจาก คสล.เดิมหน้า
บ้านนางพิมพ์ใจ 
อนุตธโต ถึงอู่เหว่า  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ขยายผิวจราจรกว้าง 
7 เมตร  
ท าการเทคอนกรีต
ขยายถนนข้างละ 
0.50 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 
420 เมตร 

- 240,000 - - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

28 โครงการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันดิน
พังทลาย ซอยทรง
คนอง 11/1 เริ่มจาก
เข่ือนคสล.เดิมสุดเขต
ต าบลทรงคนอง 
หมู่ 5  

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

เข่ือน คสล.ป้องกัน
ดินพังทลายผนัง
เข่ือนสูง 2.00 เมตร 
ระยะทางยาว 163 
เมตร พร้อมคานส
เตย์ ช่วงเว้นช่วง 

775,000 
(81.50 ม.) 

775,000 
(81.50 ม.) 

- - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่ลด
การพังทลายเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

29 โครงการขยายแนว
เข่ือนบริเวณที่ดินบ้าน
นางทองหยิบ  ทอง
ประเสริฐจนสุดเขต 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

ผนังเข่ือนสูง 2 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร  

- - 900,000 900,000 - 

ร้อยละของจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้าง
เข่ือนคสล.ป้องกันดิน
พังทลาย ซอย 13/1 
เริ่มจากบ้านนางสาว
เสาวลักษณ์   อิ้ว
ชาวนา ถึงบ้านนายชัย
ณรงค์   อยู่เย็นเจริญ  
หมู่ที่ 5 

1.เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การใช้ถนนเลียบคลอง 

โดยท าการก่อสร้าง
ผนังเข่ือนสูง 1.50 
เมตร ระยะทางยาว 
130 เมตร  

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

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่ลด
การพังทลายเพ่ิม
มากข้ึน 

เพ่ือป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

31 โครงการก่อสร้าง
เข่ือนคสล. 
จากคลองบ้านเหนือ
ถึงหลักเขต 
วัดทรงคนอง  
หมู่ที่ 5 

1.เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การใช้ถนนเลียบคลอง 

โดยท าการก่อสร้าง
เข่ือน ระยะทางยาว 
120 เมตร ผนัง
เข่ือนสูง 1.50 เมตร 

- - 4,800,000 4,800,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่ลด
การพังทลายเพ่ิม
มากข้ึน 

เพ่ือป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

32 โครงการลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต 
ซอย 11/1 จนสุดเขต  
หมู่ที่ 5 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

โดยท าการลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ระยะทางยาว 
800 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร  

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

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

33 โครงการก่อสร้าง
เข่ือนและปูแผ่นพ้ืน
คอนกรีตจากประตูน้ า
ถึงบ้านนางสาวสุดา  
ง่วนเจ็งเส็ง 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง และ
ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 1 เมตร 
ระยะทางยาว  
302 เมตร 

- - - 1,150.000 - 

ร้อยละของจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพ่ิมมาก
ข้ึน ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
สัญจรไปมา 

ป้องกัน
ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวd 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง
เข่ือนคสล.ป้องกันดิน
พังทลาย เริ่มจากปาก
ซอยบ้านนายวีระ   
คิมประเสริฐ ถึงแนว
เข่ือนเดิมที่สร้างไว้ 
หมู่ที่ 5 

1.เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การใช้ถนนเลียบคลอง 

โดยท าการก่อสร้าง
เข่ือน คสล. สูง 1.50 
เมตร ระยะทางยาว 
223 เมตร  - - - 1,782,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่ลด
การพังทลายเพ่ิม
มากข้ึน 

เพ่ือป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

35 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกต้ังแต่ปากทาง
แม่ส้มเสี้ยวถึงทาง
คลองบ้านเหนือ 
พร้อมท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 5 
 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 750 
เมตร พร้อมถมดิน 
ขยายชั้นรองพ้ืนทาง 
พร้อมงานท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 0.80 
เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทางยาว 750 
เมตร 

- - - 1,800,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง
เข่ือน คสล. เพ่ือ
ป้องกันดินพังทลายริม
คลองคราม เริ่มจาก 
สะพาน 3 ไปสิ้นสุด
บ้านนายนกเล็ก  แก้ว
แจ้ง หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดินริมคลอง 
2. เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัย
จากการใช้ถนนเลียบคลอง
คราม 

เข่ือน คสล.ป้องกัน
ดินพังทลายพังทลาย
ผนังเข่ือนสูง 2.00 
เมตร ระยะทางยาว 
350 เมตรพร้อม
คานสเตย์ ช่วงเว้น
ช่วง 

1,000,000 
100 เมตร 
(ช่วงที่ 1) 

1,000,000 
100 เมตร 
(ช่วงที่ 2) 750,0000 

75 เมตร 
(ช่วงที่ 4) 

- - 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่ลด
การพังทลาย 
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 

เพ่ือป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
750,000 
75 เมตร 
(ช่วงที่ 3) 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต เริ่มจาก
ถนนลาดยางเดิมไปถึง
บ้าน นายส าเนา  
บุญช่วย 
หมู่ 6  

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง5 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 
123.50 เมตร กว้าง 
4 เมตร หนา 0.05 
เมตร ระยะทางยาว 
221 เมตร หรือ
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1501.50 เมตร  

- 878,000 - - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง
เข่ือนบ้าน 
คุณลัดดา – ถึงบ้าน
คุณพวงทอง    
กองเกิดทอง 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

ก่อสร้างเข่ือนออก
จากตลิ่งเดิม 2.50 
เมตร ผนังเข่ือนสูง 
2.50 เมตร ยาว 89 
เมตร 

- - 988,100 988,100 - 

ร้อยละของจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ป้องกัน
ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

39 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 

40 โครงการปูยางแอส
ฟัลท์ ติกคอนกรีต เริ่ม
จากบ้านนางพยุง   
รุ่มนุ่ม สิ้นสุดที่ดินนาง
ประจบ  ทองทับทิม 
หมู่ที่ 6 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

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

- - 900,000 - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน  
 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) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จากซอย
สะพาน 3 ไปสิ้นสุด
บ้านนางเรณู    
รุ่งเรืองศร ี
หมู่ 6 

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 
5 ซม. ยาว 638 
เมตร และ 3 เมตร 
ยาว 30 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,642  
ตร.ม. 

- - 1,300,000 - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์  ติกคอนก
รีต 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 ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 350 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,750 ตารางเมตร 

- - 700,000 700,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

43 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเดิม โดย
เริ่มจากปากทางถนน
เลียบคลองครามไป
สิ้นสุดที่สะพาน 2 
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยท าการปูยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  ผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ระยะทาง
ยาว 318 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,590 
ตารางเมตร 

- - 600,000 600,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 โครงการปูยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านนายสมชาย   
แก้วแจ้งไปสิ้นสุดที่
บริเวณบ้านนายโสภณ
พงศ์   ศรสีวัสด์ิ 
หมู่ที่ 6 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนนกว้าง 3 เมตร 
ยาว 72 เมตร หิน
คลุก 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจรจรไม่
น้อยกว่า 216 
ตารางเมตร 

- - - 150,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

45 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณบ้านนายสมจิต   
โพร้งเกร็ดถึงบ้านนาย
ณรงค์   นาคนาเกร็ด 
และแยกไปบ้านนาย
อภิวุฒิ   มนะเวศน์ 
(แยกที่ 1) 
และแยกไปบ้านนาย
เล็ก   พงษ์สุประดิษฐ์ 
(แยกที่ 2) 
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยท าการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 
362 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,810 
ตารางเมตร  

- - 633,500 633,500 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซม
ถนนซอยสะพาน 3 
โดยลงลูกรงั ไปสุด
แนวเข่ือนคสล. 
หมู่ที่ 6 

1.เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยจาก
การใช้ถนนเลียบคลอง 

ลูกรังผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 350 เมตร   

- - 250,000 250,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 
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 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) 

47 โครงการปูยางแอส
ฟัลท์ ติกคอนกรีต เริ่ม
จากบ้านนางพยุง   
รุ่มนุ่ม สิ้นสุดที่ดินนาง
ประจบ   
ทองทับทิม 
หมู่ที่ 6 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

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

- - 900,000 - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

48 โครงการปูยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
ที่ดินนางสมทรง    
อินแขกถึงบ้านนาง
นางสาวแจ่มจันทร์   
สุขตาล 
หมู่ที่ 6 

ประชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนนกว้าง 5 เมตร  
ยาว 119 เมตร  
หินคลุก 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจรจรไม่
น้อยกว่า 595ตาราง
เมตร 

- - - 400,000 - 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

49 โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกภายใน
ต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ถนนหินคลุกที่ช ารุด
ทุกสายในเขตต าบล
ทรงคนอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร กองช่าง 
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 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) 

50 โครงการตีเส้นจราจร
พร้อมเส้นเตือนระวัง  
ทั้งต าบลทรงคนอง  
 

ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

พ้ืนที่ใช้งานเส้น
จราจรไม่น้อยกว่า 
5,000 ตรม. 
 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้าง 
หลังคาโคง้ไร้โครง ไร้
แป บริเวณลานจอด
รถ 

เพ่ือใช้จัดกิจกรรม/ลาน
กีฬาในร่ม และจอด
รถยนต์ 

ขนาดกว้าง 30 
เมตร ยาว 30 เมตร 
หรือ พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 900 ตาราง
เมตร 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

จ านวนกิจกรรม/
กีฬาในร่มและจอด
รถยนต์ 

มีสถานที่ใน
การจัด
กิจกรรม/ลาน
กีฬาในร่ม และ
ลานจอด
รถยนต์ 

กองช่าง 

52 โครงการตกแต่งห้อง
ประชุม (ห้องเล็ก) 
อบต.ทรงคนอง 

เพ่ือให้มีความพร้อม
ส าหรับการใช้งานประชุม 

ขนาดห้องประชุม 
กว้าง 5.60 เมตร 
ยาว 12 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
52.92 ตารางเมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 

ร้อยละสถานที่ใช้
งานได้ดีมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

มีสถานที่พร้อม
ส าหรับการใช้
งานประชุม กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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 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) 

53 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ ภายในพ้ืนที่
อบต.ทรงคนอง 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ 
เตรียมความพร้อมในการ
ต้ังสิ่งที่เคารพ 
นับถือ 

กว้าง 3 เมตร ยาว 5
เมตร สูง 1 เมตร 

- - 450,000 450,000 450,000 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้ามา
สักการบูชา 

เกิดสิริมงคลแก่
ผู้เคารพ
สักการะทั้ง
เจ้าหน้าท่ี ท่ีมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 
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 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) 

1 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปาจาก
ประตูน้ าสิ้นสุด 
คลองสคุต 
หมู่ที่ 1 

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

ท่อ PE 100 PN 10 
ขนาด 90 มม.ยาว 
2,811 ม.,ท่อPE 
100 PN 10 ขนาด 
63 มม.ยาว 250 ม.
และท่อ PE 100 PN 
10 ขนาด 25 มม.
ยาว 150 ม.
,ท่อPE100 PN 10 
ขนาด 32 มม.ยาว 
100 ม.ต่อเข้า
บ้านเรือนพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

338,000 
(ช่วงที่ 1) 

499,000 
(ช่วงที่ 2) 

472,000 
(ช่วงที่ 3) 

- - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

2 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปา หมู่ที่1 
ช่วงที่ 1เริ่มจากบ้าน
นายพะยอมสวัสด์ิไทร 
ถึงบ้านนายไพฑูรย์   
เอกบัญชา 
ช่วงที่ 2จากบ้านนาย
ไพฑูรย์   เอกบัญชา 
ถึงหอถังประปา 
และช่วงที่ 3จากหอถัง
ประปาถึงประตูระบาย
น้ าคลองสุคต 

๑. เพ่ือปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาให้มีคุณภาพ
มากข้ึน 
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ที่สะอาด 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด 90 
มม.ยาว 2,811 
เมตร,ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด 63 
มม.ยาว 250 เมตร 
และท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด 25 
มม.ยาว 150 เมตร
,ท่อ PE 100     PN 
10 ขนาด 32 มม.
ยาว 100 เมตรต่อ
เข้าบ้านเรือนพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

397,000 
(700 เมตร) 

461,000 
(900 เมตร) 

620,000 
(1,211 เมตร) - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

๑. ระบบท่อส่ง
น้ าประปามี
คุณภาพมาก
ข้ึน 
๒. ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 
๓. ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ กองช่าง 
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 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) 

3 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา ซอยทรอง
คนอง 3   
หมู่ที่ 1 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด Ø ไม่
น้อยกว่า 3 น้ิว 
ระยะทาง 325 เมตร 

- - 145,000 - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา ทรงคนอง 
ซอย 1 เริ่มจากบ้าน
นายชัยชาญ   วาระ
วิจิตร ถึงบ้านนางสาว
อนงค์   มีกุล 
หมู่ที่ 1 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100  
PN 10 ขนาด Ø 90 
มิลลิเมตร ระยะทาง 
200 เมตรPE 100 
PN 10 ขนาด Ø 63 
มิลลิเมตร ยาว 250 
เมตร พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

- - 197,000 - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

5 โครงการย้ายแนวท่อ
เมนประปา จาก
บริเวณชายคลองมา
บริเวณถนนซอย 
(เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบและ
ซ่อมแซม) 
หมู่ที่ 1 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100  
PN 10 ขนาด Ø 90 
มิลลิเมตรระยะทาง 
1,000 เมตร 
PE 100 PN 10 
ขนาด Ø 63 
มิลลิเมตร ยาว 450 
เมตร พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

- - 705,000 - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

6 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปาเริ่มจาก
ปากซอยทรงคนอง 5 
ถึงบ้าน 
นางลาวัลย์   ชิดเชื้อ 
 หมู่ที ่2  

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

เปลี่ยนท่อเมน
ประปาจากท่อเหล็ก
เป็นท่อ PE 100 PN 
10 ขนาด 90 
มิลลิเมตร 963 
เมตร และท่อPE 
100 PN 10 ขนาด 
63 มิลลิเมตร ยาว 
330 เมตร และท่อ 
PE 100 PN10 
ขนาด25 มม.ยาว 
100 เมตร ต่อเข้า
บ้านเรือนพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม  

- - 399,000 399,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

7 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา 
หมู่ที่ 2 
 

ปรับปรุงระบบท่อสง่น้ าให้
มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน และ
ประชาชนในน้ าใช้ที่
สะอาด และเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

เปลี่ยนจากท่อเหล็ก
เป็นท่อ PE 100 PN 
10 ขนาด Ø 90 
มิลลิเมตร ยาว 850 
เมตร และท่อ PE 
100 PN 10 ขนาด 
Ø 25 มิลลิเมตร 
ยาว 100 เมตร เริ่ม
จากปากซอย 7-2 
ไปสุดเขตที่ดินนาย
ยอดชาย  แก้วแจ้ง 

- - 417,000 - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ าใช้
อย่าง 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปาบาดาล
พร้อมขุดเจาะบ่อ 
หมู่ที ่3 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอและมีคุณภาพ 

ก่อสร้างหอถัง
ประปาบาดาลพร้อม
ขุดเจาะบ่อจ านวน 1 
แห่ง 

- - 2,000,000 2,000,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

9 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริ่มจาก
ประตูน้ าคลองคราม 
เชื่อมต่อบริเวณบ้าน
นายมานพ 
เม่นนาเกร็ด 
หมู่ที่ 2 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด 3 น้ิว 
ระยะทาง 350 เมตร 

- - 160,000 160,000 160,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริ่มจาก
ทรงคนอง 7-1 ไปถึง
บ้านนายศักด์ิชัย 
อั้นคง 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด Ø  
90 มม.  พร้อม
เชื่อมต่อเข้าบ้าน 

- - 218,000 218,000 218,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา 
จากบ้านนายสนอง   
อินแป้น ถึงบ้านนาย
ไพรินทร์   สุด
ประเสริฐ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบร่วม 
หมู่ที่ 3 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด Ø ไม่
น้อยกว่า 90 
มิลลิเมตร ยาว 160 
เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - 86,000 86,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

12 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา จาก
ประตูน้ าคลองบ้าน
เหนือถึงหอถังประปา 
หมู่ที่ 4 
 

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

ท่อ PE 100 PN 10 
ขนาด 90 มิลลิเมตร 
ยาว 220 เมตร และ
ท่อPE100PN 10 
ขนาด 25 มม.ยาว 
50 ม.ต่อเข้า
บ้านเรือนพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

- 116,000 - - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการติดต้ังท่อสูบ
น้ า บริเวณคลองบ้าน
เหนือ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือระบายน้ าในช่วงฤดูฝน เครื่องสูบน้ าชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 20 แรงม้า  
พร้อมท่อสูบน้ า 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 10 น้ิว 
บริเวณคลองบ้าน
เหนือ พร้อมหลังคา
คลุม 

- 300,000 300,000 - - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ลดการท่วมขัง
ของน้ า 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

14 โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปาข้างอบต. 
(ถังแชมเปญ)   
หมู่ที่ 4 

ประชาชนในน้ าใช้ที่
สะอาด และเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร สูง 20 เมตร 
พร้อมรื้อถอน ถังเก่า  
และฐานราก 

- - 500,000 500,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ าใช้
อย่าง 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากสะพานข้าม
คลองลัดนางแท่น 
ถึงคลองบ้านเหนือ  
(บริเวณ ซอย 9,10 
ดลอดแนวถึงสะพาน
ลัดอีแท่น)    
หมู่ที่ 4  

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังถนน
ในฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด  0.80
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล.ระยะทาง 
1,229 เมตร  

- - 4,000,000 4,000,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ลดการท่วมขัง
ของน้ าท่ีมีฝน
ตก 

กองช่าง 

16 โครงการติดต้ังท่อสูบน้ า 
Ø 8 น้ิวพร้อมมอเตอร์ 
ที่คลองยายม้วนพร้อม
อุปกรณ์ประกอบร่วม 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือระบายน้ าในช่วงฤดูฝน ท่อสูบน้ า Ø 8 น้ิว 
ยาว 8 เมตร พร้อม
มอเตอร์สูบน้ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 7 
แรงม้า พร้อมหลังคา
คลุม 

- - 500,000 500,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ลดการท่วมขัง
ของน้ า 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

17 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาเริ่มจาก 
บ้านนายประเสริฐ   
แก้วไทรคุ้ง ถึงสะพาน
ทางเข้าบ้านนายวีระ   
คิมประเสริฐ  
หมู่ที่ 5 

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

เป็นท่อ PE 100 PN 
10เริ่มจากบ้านนาย
ประเสริฐ   แก้วไทร
คุ้ง ถึงสะพาน
ทางเข้าบ้านนายวีระ   
คิมประเสริฐ 
ระยะทางประมาณ 
120 เมตร 

- - 126,000 126,000 126,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ าใช้
อย่าง 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา จากซอย
แม่ส้มเสี้ยว จนสุดเขต
ทรงคนอง  
หมู่ที่ 5 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด 3 น้ิว 
ระยะทาง 250 เมตร  - - 95,000 95,000 95,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ าใช้
อย่าง 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา จากบ้าน
นางสาววาสนา   ช้าง
ม่วง ถึงบ้านนายปลด   
บุญช่วย  
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด Ø ไม่
น้อยกว่า 63 
มิลลิเมตร ยาว 141 
เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - 38,000 38,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

20 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปาจากท่อ
เหล็กเป็นท่อ PE 100 
PN 10 จากสะพาน 2 
จรดหมู่ที่ 1 
(ถนนปิ่นเกล้า) 
หมู่ที่ 6 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด Ø 90 
มิลลิเมตร ยาว 
1,025 เมตร PE 
100 PN 10 ยาว 62 
เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - 510,000 510,000 - 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

21 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 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

22 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลใหม่ ภายใน
ต าบลทรงคนอง  
(ทดแทนบ่อเดิมที่
ช ารุดเสียหาย) 
หมู่ที่ 1 - 6 

ประชาชนในน้ าใช้ที่
สะอาด และเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

โดยท าการเจาะบ่อ
บาดาล ผนังบ่อใช้
ท่อASTM มอก.
277-2532 ประเภท 
4 ขนาด 6 น้ิว ลึก 
240 เมตรพร้อม
เครื่องสูบน้ าใต้ดิน
ขนาด7.5แรงม้าและ
ก้านสูบท่อBS-M 
คาดน้ าเงิน ขนาด 2 
น้ิวจ านวน 12ท่อน
และตู้คอนโทรล 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างซอยเต็กกอ  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

บริเวณบ้านบ้านนาย
ประเสริฐ   อินแขก 

- 191,406 - - - 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

การไฟฟ้าฯ 

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

ถนนราษฎร์พัฒนา 
2/1 

- 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

- - - 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

การไฟฟ้าฯ 

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่ อ ง ส ว่ า ง  บ ริ เ วณ 
ซอย 2/3 
หน้าโรงงาน (A Z) 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

บริเวณปากซอย 
2/3 ถึงโรงงาน 
แพลนเพ้นท์ 

- - 
ประมาการ 
การไฟฟ้า 

- - 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณที่ดิน
นายมนูญ   อิ้วชาวนา 
ถึงบริเวณที่ดิน
นางสาวนริศรา    
กิ่งสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

บริเวณที่ดินนาย
นายมนูญ   อิ้ว
ชาวนา ถึงบริเวณ
ที่ดินนางสาวนริศรา    
กิ่งสวัสด์ิ  

- - 
ประมาการ 
การไฟฟ้า 

- - 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

5 โครงการเปลี่ยน
หลอดไฟสาธารณะ
เป็นหลอดไฟ LED 
บริเวณหน้าวัดทรง
คนอง ถึงสะพาน
คลองบ้านเหนือ  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

โดยท าการเปลี่ยน
หลอดไฟ LED 
จ านวน 12 ดวง 

- 60,000 - - - 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณซอยประชา
ร่วมใจ ถนนอยู่เย็น
เจริญ   ศรีลิ้มต๋ี  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากบริเวณซอย
ประชาร่วมใจ ถนน
อยู่เย็นเจริญ    
ศรีลิ้มต๋ี - 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 
- - - 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านนายสมศักด์ิ   
ไทยสงค์ ถึงสะพาน
คลองบ้านเหนือ  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากซอยบ้าน
นายสมศักด์ิ   
ไทยสงค์ ถึงสะพาน
คลองบ้านเหนือ  
 

- 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

- - - 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

8 โครงการเปลี่ยนหม้อ
แปลงกระแสไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือให้หมู่บ้านมี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระหว่างคลองยาย
ม้วน และคลอง
ประดู่ 

- 
 

- 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

- 

 ร้อยละของจ านวน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

การไฟฟ้าฯ 

9 โครงการติดต้ังไฟส่อง
สว่างตลอดทาง จาก
บ้านนางสายใจ   
อังคณากุล ถึงบ้าน 
นายสมชาย แก้วแจ้ง 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟ
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

ติดต้ังโคมไฟถนน 
LED ML 120 W 
แสงส้มจ านวน 6 ชุด 
พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาด 5 แอมป์ 

- - 40,000 - - 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

10 โครงการขยายเขตเขต
ปักเสาไฟ ริมถนน
สาธารณะ 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากท่ีดินนาย 
บุญรอด   แก้วแจ้ง 
ไปถึงที่ดินนาย
ส าเนา   บุญช่วย 

- - 
ประมาการ 
การไฟฟ้า 

ประมาการ 
การไฟฟ้า 

ประมาณการ 
การไฟฟ้า 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 

 
 

ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนายสม
จิตร   โพร้งเกร็ดถึง
บ้านนายณรงค์   นาค
นาเกร็ด 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

บริเวณบ้านนายสม
จิตร   โพร้งเกร็ดถึง
บ้านนายณรงค์   
นาคนาเกร็ด 
 

- - 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บริเวณหม้อแปลง
ไฟฟ้าเข้าถึงบ้าน
นางสาวแจ่มจันทร์   
สุขตาล 
หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

บริเวณซอยบริเวณ
หม้อแปลงไฟฟ้า
เข้าถึงบ้านนางสาว
แจ่มจันทร์   สุขตาล 
 

- - 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน/ประชา
ขนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

13 โครงการย้ายเสาไฟ
พร้ อมติด ต้ัง ไฟส่อง
สว่าง  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากเบ้านนาง
พยุง   รุ่มนุ่ม ถึงสุด
ที่ดินนางประจบ   
ทองทับทิม 

- - 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

- - 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 

ผ.02 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

 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) 

14 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจุดร่วม
บริการประชาชนเพ่ือ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันหยุดปีใหม่
และสงกรานต์  

๑.เพ่ือให้บริการและ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลวันหยุดปี
ใหม่และสงกรานต์  
๒. เพ่ือลดอุบัติเหตุ 

ต้ังจุดบริการ
ประชาชนช่วง
วันหยุดปีใหม่และ
วันหยุดสงกรานต์ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนครั้งการต้ัง
จุดจุดบริการ 

1.ประชาชน
ได้รับบริการ
และอ านวย
ความสะดวกใน
การแนะน า
ตรวจสอบการ
ใช้เส้นทาง 
2.จ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
ลดน้อยลง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝึกซักซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัย 

เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
อัคคีภัย 

ฝึกซักซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย
ให้กับประชาชนอป
พร.และ OTOS 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนครั้งในการ
ฝึก 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
และสามารถ
ป้องกันอัคคีภัย
เมื่อเกิดเหตุ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้
เก่ียวกับบทบาทและ
หน้าท่ี อพปร.และ 
OTOS 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เก่ียวกับบทบาท
และหน้าท่ีอปพร.และ 
OTOS 

จัดอบรมอปพร.และ
OTOS สังกัด อบต.
ทรงคนอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนครั้งในการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีครามรู้
เก่ียวกับ
บทบาทและ
หน้าท่ี อปพร.
และ OTOS 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการสนับสนุน
กิจการของอพปร.
อบต.ทรงคนอง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ 
อปพร. 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
หรือครภุัณฑ์ให้ใน
กิจการงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยของอปพร.
อบต.ทรงคนอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนของวัสดุ
อุปกรณ์การ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่เพ่ิมข้ึน 

อปพร.มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการตรวจสภาพ
ถังดับเพลิงพร้อมเติม
สารเคมีดับเพลิง 

เพ่ือให้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีถัง
ดับเพลิงพร้อมใช้งานเมื่อ
เกิดเหตุเพลงไหม้ 

ถังดับเพลิงพร้อม
เติมสารเคมี ชนิด 
Dc  หรือสารเคมี
ชนิด Co 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

จ านวนครั้งในการ
ตรวจ 

มีถังดับเพลิง
พร้อมสารเคมี
ดับเพลิงพร้อม
ใช้งานเมื่อเกิด
เหตุไฟไหม้ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 

เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปผู้ใช้
ยานพาหนะจักรยานยนต์
ในการเดินทางทั้งผู้ขับข่ี 
และผู้โดยสารน่ังซ้อนท้าย
สวมหมวกนิรภัย 

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

จ านวนป้าย
รณรงค์ประชา 
สัมพันธ์ 

ประชาชนผู้ใช้
ยาน 
พาหนะ
รถจักรยานยนต์
ในการเดินทาง
ลดอัตราการ
สูญเสียท่ีเกิดจาก
อุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการถนนสีขาว ๑.เพ่ือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรูค้วาม
เข้าใจในกฎจราจร 
๒.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปแนะน าให้แก่
บุคคลอื่นให้เห็นถึง
ความส าคัญของวินัย
จราจรและปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง 

คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ินสภาท้องถ่ิน
พนักงานส่วนต าบล
และประชาชน
ผู้สนใจ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนประชาชน
ที่มีความรู้ความ
เข้าใจกฎจราจร
เพ่ิมข้ึน 

๑.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในกฎ
จราจร 
๒.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปแนะน า
ให้แก่บุคคลอื่น
ให้เห็น
ความส าคัญ
ของวินัยจราจร
และปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน
ที่ประสบภัย 

ประชาชนที่ประสบ
ภัยภายในพ้ืนที่ที่มี
ความเดือดร้อนใน
ด้านสาธารณภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนประชาชน
ที่มีความรู้ความ
เข้าใจกฎจราจร
เพ่ิมข้ึน 

๑.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในกฎ
จราจร 
๒.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปแนะน า
ให้แก่บุคคลอื่น
ให้เห็น
ความส าคัญ
ของวินัยจราจร
และปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการสง่ออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสง่เสริมอาชีพ
ประชาชนภายใน
ต าบลทรงคนอง 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนใน
ต าบล 
ทรงคนองมีอาชีพเสริม 
2. เพ่ือให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมให้กับครอบครัว 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีข้ึน 

จัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

จ านวนประชาชน
ที่ได้รับการฝึก
อาชีพและสามารถ
เพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

1.ประชาชนมี
อาชีพเสริม 
2. ประชาชนมี
รายได้เพ่ิม
ให้กับ
ครอบครัว 
3. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการสง่ออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสง่เสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ,กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

1. เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
อาชีพ 
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต 
3. เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต 
4. เพ่ือส่งเสริมการ
รวมกลุ่มการผลิตการแปร
รูปผลผลิตในชุมชน 

จัดอบรม/กิจกรรม
ได้แก่ 
1.กิจกรรมอบรม
และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 
2.กิจกรรมศึกษาดู
งานและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
2.มูลค่าการผลิต
ของสินค้าทาง
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

1.กลุ่มอาชีพ
เดิมมีความ
เข้มแข็งมากข้ึน 
2. มูลค่าการ
ผลิตเพ่ิมมาก
ข้ึน 
3.กระบวนการ
ผลิตมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีการ
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มการ
ผลิตและแปร
รูป 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการสง่ออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสง่เสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

จัดอบรม/กิจกรรม
ให้ความรู้กับคน
พิการในต าบลทรง
คนอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ิมข้ึน 

คนพิการได้รับ
การสนับสนุน
ให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการสง่เสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

จัดอบรม/กิจกรรม
ให้ความรู้กับ
ผู้สูงอายุในต าบล
ทรงคนอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ิมข้ึน 

ผู้สูงอายุได้รับ
การสนับสนุน
ให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจัดอบรม
สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน  

เพ่ือให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงาน
ของเยาวชน 

จัดอบรม/กิจกรรม
พัฒนาเยาวชนต าบล
ทรงคนอง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
ร้อยละของจ านวน
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนได้รับ
ความรู้จากการ
อบรมสัมมนา 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการสง่เสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กรวมกลุ่มในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ร้อยละของจ านวน
เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนได้ท า
กิจกรรม
บ าเพ็ญ
สาธารณะ
ประโยชน์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการสง่ออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 

1.เพ่ือส่งเสริมคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ 2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพจิตที่ดี 

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียติ
ผู้สูงอายุ 
,รดน้ าขอพร ตรวจ
สุขภาพ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

1.ผู้สูงอายุ
ได้รับการยก
ย่องเชิดชู 
2.ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือให้เด็กและนักเรียนได้
มีกิจกรรมที่สนุกสนาน
และสร้างประสบการณ์
ทางความคิดสร้างสรรค ์

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้และ
ความสนุกสนาน
เกิดความกล้าใน
การแสดงออก 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการสง่ออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรม
ภาษาเพ่ือเตรียมพร้อม
เข้าสู่ระบบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากข้ึน 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับการ
เตรียมพร้อมการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนผู้สนใจ
เก่ียวกับการสนทนา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอื่น 
เช่น พม่า เขมร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมความรู้
และความสามารถ
ใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารที่เพ่ิมข้ึน 

1.ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ความพร้อมใน
การเข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
2.ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการใช้ภาษา
ต่างประ 
เทศเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารใชี
วิตประจ าวัน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการสง่ออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน  

เพ่ือให้บริการเชิงรุกแก่
ประชาชน โดยบูรณาการ
ทุกภาคส่วน 

ให้บริการตามความ
ต้องการและความ
เหมาะสมของพ้ืนที่
รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การบริการและ
การบริการได้
ตามความ
ต้องการและ
ความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการร่วมงานคน
พิการสากล 

เพ่ือส่งเสริมและเปิด
โอกาสคนพิการได้มีส่วน
ร่วมในทุกกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์และเสมอภาค
กับคนทั่วไป 

คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการในต าบล
ทรงคนอง 

- - - - - 

จ านวน1ครั้ง/ปี คนพิการเกิด
ความสัมพันธ์ที่
ดี รู้สึกเป็นที่
ยอมรับของ
สังคม และได้
รับรู้สิทธิและ
สวัสดิการ 
อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด. 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการสง่ออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจัดประชุม
ประชาคมและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมนต าบล
ทรงคนองอย่างยังยืน โดย
บูรณาการจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามสัดส่วนที่
ก าหนด 
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
ประชาชนผู้สนใจ 
  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละของ
ปัญหา/ความ
ต้องการของ
ประชาชนที่ได้รับ
การด าเนินการ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน/
ต าบลทรง
คนอง 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการสง่ออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการคุณธรรมและ
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้
เรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม ความส าคัญของ
พระมหากษัตริย์ และหลัก
ค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ต าบลทรง
คนอง จ านวน 
50 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักธรรมและ
การด าเนินชีวิต 
เช่น ศีล สมาธิ 
ปัญญา 

ส านักงาน
ปลัด 

14 กฎหมายน่ารู้ส าหรับ
สตรี 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สตรีในชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนภายใน
ต าบลทรงคนอง 

- - 10,000 10,000 10,000 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายที่
เก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน
ปลัด 

15 โครงการพัฒนาด้าน
อาชีพแก่เด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และมีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ต าบลทรง
คนอง จ านวน 
50 คน - - 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และ
พัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการสง่ออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกด้าน ต้ังแต่ ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศ   

ประชาชนภายใน
ต าบลทรงคนอง 

- - 10,000 10,000 10,000 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนใน
ต าบลทรง
คนอง มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ทุกดาน 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.3 แผนงานเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการการท าเกษตร
ปลอดภัย 

1.เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้และทักษะในการ
ท าการเกษตร 
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทาง
การเกษตรและการผลิต
แบบปลอดสารเคม ี
3.เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
มูลค่าและการผลิต 

1.จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ 
2.ศึกษาดูงานด้าน
การเกษตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนของ
เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน 
และสามารถน ามา
ปรับใช้กับงาน
เกษตรของตน 

1.เกษตรกรมี
ความรู้และ
ทักษะทางการ
เกษตร 
2.ผลผลิตทาง
การเกษตร
แบบปลอด
สารเคมี  
3.มูลค่าทา 
การผลิตเพ่ิม
สูงข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.4 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  
 

เพ่ือจัดบริการสวัสดิการ
ทางสังคมด้านผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
เขตต าบลทรงคนอง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

จ านวนครั้งที่
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือจัดบริการสวัสดิการ
ทางสังคมด้านผู้สงูอายุ 

ผู้สูงอายุภายในเขต
ต าบล 
ทรงคนองที่เข้า
หลักเกณฑ์เป็นผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพ 

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

จ านวนครั้งที่
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพ 
 
 

ผู้สูงอายุได้รับ
เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

เพ่ือจัดบริการสวัสดิการ
ทางสังคมด้านผู้พิการ 

ผู้พิการภายในเขต
ต าบล 
ทรงคนองที่เข้า
หลักเกณฑ์เป็นผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพ 

1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 

จ านวนครั้งที่ผู้
พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้พิการได้รับ
เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

 
 

ผ.02 
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 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสง่เสริมและ
ประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาด้านการเรียนรู้ 
ของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรง
คนอง  

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ และเกิด
แรงผลักดันที่จะศึกษาใน
ชั้นที่สูงข้ึน 

จัดกิจกรรมสง่เสริม
และประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างเด็ก
นักเรียน ครูและ
ผู้ปกครอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนการ
ประเมินไม่น้อย
กว่า1ครั้ง/ป ี

เด็กนักเรียน
เกิดความ
ภาคภูมิใจและ
เกิดแรงผลักดัน
ที่จะศึกษาใน
ข้ันที่สูงข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการบริหารงาน
การศึกษา เพ่ือรับรอง
การประเมินคุณภาพ 
ทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง  

เพ่ือให้มีระบบการประกัน
คุณภาพเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนา 

จัดท าเอกสารรับการ
ประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาของศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

จ านวนครั้งที่ได้รับ
การระเมินไม่น้อย
กว่า1ครั้ง/ป ี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทรง
คนองได้รับรอง
คุณภาพและ
โอกาสในการ
พัฒนาและ
ศึกษาให้มี
คุณภาพมาก
ข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสง่เสริม 
ทันตกรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้แด็กและ
ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการ
ดูและสุขภาพช่องปากและ
ฟันอย่างถูกวิธี 

จัดอบรม/กิจกรรม
ให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

จ านวนที่จัด
อบรม/กิจกรรมไม่
น้อยกว่า1 ครั้ง/ป ี

เด็กนักเรียน
และผู้ปกครอง
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
ช่องปากและ
ฟัน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการสานสัมพันธ์
หนูรักพ่อ  

เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
ด้านความกตัญญูของเด็ก
นักเรียนต่อบิดาหรือ
ผู้ปกครอง 

จัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างครู นักเรียน
และผู้ปกครองชุมชน 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

จ านวนที่จัด
อบรม/กิจกรรมไม่
น้อยกว่า1 ครั้ง/ป ี

เด็กนักเรียนมี
จิตส านึกถึง
ความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการสายใยรักแม่
ลูกผูกพัน 

เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
ด้านความกตัญญูของเด็ก
นักเรียนต่อมารดาหรือ
ผู้ปกครอง 

จัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างครู นักเรียน
และผู้ปกครองชุมชน 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

จ านวนที่จัด
อบรม/กิจกรรมไม่
น้อยกว่า1 ครั้ง/ป ี

เด็กนักเรียนมี
จิตส านึกถึง
ความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้สานสัมพันธ์ร่วม
ชุมชน  

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
เห็นคุณค่าแห่งการเรียนรู้
ในชุมชน 

จัดการเรียนรู้
ระหว่างเด็กนักเรียน
กับชุมชน 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

จ านวนเด็ก
นักเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมหรือ
รับการเรียนรู้ไม่
น้อยกว่ากว่า 
1 ครั้ง/ป ี

1.เด็กนักเรียน
เห็นคุณค่า
แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน 
2.เด็กนักเรียน
เห็นคุณค่า
แหล่งการ
เรียนรู้ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการจัดหาวัสดุ
งานบ้านงานครัว  

เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
และการปฏิบัติงานในด้าน
ความสะอาดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูก
สุขลักษณะ 

จัดหางานบ้านงาน
ครัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

จ านวนที่จัดหา   1
ครั้ง/ป ี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานที่
สะอาด
ปราศจากเชื้อ
โรค ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการปรับภูมิทัศน์
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้

เพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์ฯ และรอบศูนย์ฯ  

ปรับแต่งบริเวณ
ศูนย์ฯให้ดูสวยงาม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 1ครั้ง/
ปี 

เด็กนักเรียนทีที่
เหมาะสมใน
การเรียนรู้ 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอบรมให้
ความรู้ ในการ เลี้ยงดู
และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในทั้ง 4 
ด้าน 

เพ่ือให้เหมาะสมและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  

จัดอบรมผู้ปกครอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

จ านวนครั้งในการ
จัดอบรม 
2 ครั้ง/ป ี

ผู้ปกครอง
เข้าใจถึงการ
เลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนา
เด็กนักเรียน 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการประชา 
สัมพันธ์เผยแพร่ 
ข่าวสารของศูนย์
การศึกษา  

เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูให้ผู้ปกครอง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

เอกสาร/แผ่นพับ/
สื่อประชา 
สัมพันธ์ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

จ านวนเอกสารสื่อ
ที่จัดท า 

เด็กนักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพ่ิมมาก 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการจัดหาสื่อและ
วัสดุการเรียน การ
สอน  

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาของเด็ก
นักเรียนให้เหมาะสมตาม
วัย 

ค่าจัดหาสื่อและวัสดุ
การเรียนการสอน 

129,200 129,200 136,000 144,500 153,000 

จ านวนสื่อและ
วัสดุการเรียนการ
สอนที่จัดหามี
ความเหมาะสม
ตามสภาพผู้เรียน 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักงาน
ปลัด 
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 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 

เพ่ือให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทรงคนอง
ได้รับอาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณค่าและปริมาณ
เพียงพอต่อร่างกาย 

อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน 
ต าบลทรงคนอง 

158,080 158,080 166,400 176,800 187,200 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการ 
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการอาหารเสริม 
(นม)โรงเรียนของ
โรงเรียนวัดทรงคนอง 

เพ่ือให้นักเรียนของ
โรงเรียนวัดทรงคนองได้รับ
อาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่า
และปริมาณเพียงพอต่อ
ร่างกาย 

อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนของเด็ก
นักเรียนวัดทรง
คนอง 

436,000 436,000 436,000 436,000 436,000 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1.เพ่ือเป็นค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศพด.ที่สังกัดอบต.
ทรงคนอง 
 

อาหารกลางวัน
นักเรียน ศพด. 
 

373,400 373,400 392,000 416,500 441,000 

1.ร้อยละของเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารกลางวัน 
 

1.นักเรียนมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน ของ
โรงเรียนวัดทรงคนอง 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
โรงเรียนวัดทรงคนองได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน
วัดทรงคนองได้รับ
สารอาหารที่ม ี
คุณค่าและปริมาณท่ี
เพียงพอต่อร่างกาย 

อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนวัดทรง
คนอง. 

989,800 989,800 989,800 989,800 989,800 

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการอุดหนุน
งบประมาณโรงเรียน
วัดทรงคนองตาม
โครงการจ้างครูสอนที่
ขาดแคลน 

๑. เพ่ือส่งเสริมการสอน
ของโรงเรียนวัดทรงคนอง
ให้มีประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนวัดทรงคนองได้รับ
การเรียนรู้ และสามารถ
สร้างองค์ความรู้  

อุดหนุนงบประมาณ
จ้างบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่ง
ครูผูส้อน จ านวน ๓ 
อัตรา 

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 

จ านวนครูผู้สอนที่
มีการจ้างสอน  

โรงเรียนวัดทรง
คนองมีครสูอน
ทดแทนตาม
อัตราท่ีขาด
แคลน 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการสง่เสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรคติดต่อในเด็ก
ปฐมวัย 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทรงคนอง  
2.เพ่ือให้ พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับเด็ก มีความรู้
ความเข้าใจการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนในขณะที่เด็กอยู่ที่
บ้าน 
3.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู 
มีความเข้าใจในการ
เล้ียงดูและป้องกัน
โรคติดต่อท่ีจะเกิด
ขึ้นกับนักเรียน 

1.ครู ผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 
2.ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 
 - 

8,000 
(สปสช) 

8,000 
(สปสช) 

8,000 
(สปสช) 

8,000 
(สปสช) 

จ านวนเด็กภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ทรง
คนองที่เกิด
โรคติดต่อภายหลัง
จากการที่ได้รับ
ความรู้ 

เด็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทรงคนอง
เกิดโรคติดต่อ
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการสง่เสริมและ
สนับสนุนเกลือ
ไอโอดีนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลทรง
คนอง 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการบริโภค
อาหารที่มีส่วนประกอบ
หลักจากเกลือเสริม
ไอโอดีน 
2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครู
ผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน 

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กครู
ผู้ดูแลเด็กแม่ครัว
ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในสาเหตุและ
อันตรายจากการ
ขาดสารไอโอดีน 2.
ประชาชนเข้าใจและ
สามารถน าความรู้
มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 3.
เด็กนักเรียนในศูนย์
เด็กเล็กได้รับการ
บริโภคอาหารที่มี
ส่วนประกอบหลัก
จากเกลือเสริม
ไอโอดีน 

10,000 
(สปสช) 

10,000 
(สปสช) 

10,000 
(สปสช) 

10,000 
(สปสช) 

10,000 
(สปสช) 

เด็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทรงคนอง 

ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้จาก
วิทยากรใน
เรื่องสาร
ไอโอดีน 
และเด็กได้รับ
สารไอโอดีนใน
ปริมาณท่ี
เหมาะสมตาม
วัย 
 

ส านักงาน 
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันและ
งานรัฐพิธีต่างๆ 

เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
และเทิดทูนพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่
หัวฯ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ และ
พระบรมวงศานุวงศ์และ
องค์พระมหากษัตริย์ไทย
ในอดีต 

จัดกิจกรรม/พิธีการ
ในวันส าคัญต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของจ านวน
เด็กและนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ3
ครั้ง/ป ี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ได้รับการสืบ
สานให้คงอยู่
ต่อไป 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการแห่เทียน
จ าน าพรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณีแห่
เทียนจ าน าพรรษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ได้รับการสืบ
สานให้คงอยู่
ต่อไป 

ส านักงาน
ปลัด 
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ได้รับการสืบ
สานให้คงอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการท าบุญ
กลางบ้าน 
(ลอยเรือส าเภา) 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

จัดงานท าบุญ
กลางบ้านลอยเรือ
ส าเภา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ได้รับการสืบ
สานให้คงอยู่
ต่อไป 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการจัดมหกรรม
กีฬาเพ่ือมวลชน
เชลแลนจ์เดย์ 
 

เพ่ือให้ประชาชนผู้สนใจ
หันมาใช้เวลาว่างในการ
เล่นกีฬา 

ประชาชนผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเย่ียมบ้านเด็ก เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน และศูนย์ครู 
และผู้ปกครอง 

ระบบการช่วยเหลือ
เด็ก 
-สภาพความเป็นอยู่
สิ่งแวดล้อม 
-ช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การเงิน 
-แก้ไข 
-เย่ียมบ้านเด็กทุก
คนของ ศพด.อบต.
ทรงคนอง 

- - - - - 

จ านวน1ครั้ง/ปี เกิด
ความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างบ้าน
และศูนย์ ครู 
และ ผู้ปกครอง 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด. 

8 โครงการวิถีพุทธ เพ่ือเป็นการปลุกฝังธรรมะ
ให้กับเด็กศูนย์ฯ 

เด็กนักเรียนใน.ศูนย์ 

- - - - - 

ตลอดทั้งปี เกิดความ
ผูกพันระหว่าง 
ศูนย์ กับวัด
และเกิด
ค่านิยมที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 

9 โครงการออมทรัพย์
นับทวี 
 

เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็ก
รู้จักการออม และความ
ประหยัด 

เด็กนักเรียนใน.ศูนย์ 
 

- - - - - 

ตลอดทั้งปี เด็กรู้และเห็น
คุณค่าของการ
ประหยัดและ
อดออม 
 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการไหว้คร ู
 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รู้จัก
และเห็นความส าคัญของ
พิธีไหว้ครู 
 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์ฯ 
 - - - - - 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

เด็กนักเรียน
รู้จักและเห็น
ความส าคัญ
ของพิธีไหว้ครู 
 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 

11 โครงการถวายเทียน
พรรษา 
 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชนได้
เรียนรู้และสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี ท่ีดี
งามของไทยให้คงอยู่สืบไป 
 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์ฯและผู้ปกครอง 
 
 

- - - - - 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ชุมชนร่วมกัน
สืบสานจารีต
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
ของท้องถ่ิน 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 

12 โครงการลอยกระทง 
 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน 
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีไทยควบคู่กับการ
พัฒนาการด้านวิชาการ 
 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์ฯ 
 

- - - - - 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้และสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
งานของไทย 
 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการสูฝ่ันวันสดใส 
(วันข้ึนปีใหม่) 
 
 

เพ่ือจัดประสบการณ์ที่
หลากหลายให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้โดยการเชื่อมต่อ
ผสมผสานและสัมผสักับ
ชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์ฯ 
 

- - - - - 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้และสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
งามของไทย 
 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 

14 โครงการวันเด็ก 
 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
เกิดความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของตนเองมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับกิจกรรม
ต่างๆ 
 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์ฯและผู้ปกครอง 
 
 

- - - - - 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

เด็กนักเรียนมี
ความเข้าใจ
และเห็น
ความส าคัญ
ของตนเอง มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
ได้รับความ
สนุกสนาน 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการวันเด็ก 
 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
เกิดความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของตนเองมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับกิจกรรม
ต่างๆ 
 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์ฯและผู้ปกครอง 
 
 

- - - - - 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

เด็กนักเรียนมี
ความเข้าใจ
และเห็น
ความส าคัญ
ของตนเอง มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
ได้รับความ
สนุกสนาน 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 

16 โครงการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณจ์ริงให้
สามารถปรับตัวและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์ฯ 
 

- - - - - 

ตลอดทั้งปี 
 

เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้การ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุขตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการห้องเรียน 2 
ภาษา 
 

เพ่ือเสริมทักษะและการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใน
การสื่อสารส าหรับเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์ฯ 
 

- - - - - 

ตลอดทั้งปี 
 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริม
ทักษะและการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับเด็ก 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 

18 โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัด
ประสบการณ์การเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาเด็ก
เล็ก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

คร/ูครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
 

- - - - - 

ตลอดทั้งปี 
 

คร/ูครูผู้ดูแล
เด็ก,ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการจัด 
ประสบการณ์
การเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนา
เด็กเล็กได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการวิจัยชั้นเรียน 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้ดูแล
เด็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ให้
มีความรู้ ความสามารถใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการศึกษาส าหรับ
เด็กเล็ก 

คร/ูผูช้่วยครูผู้ดูแล
เด็ก 
-แก้ไขพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์จาก
เด็ก 
-แก้ไขปัญหาที่พบ
กับตัวเด็กรายบุคคล 
 

- - - - - 

ตลอดทั้งปี 
 

คร/ูครูผู้ดูแล
เด็ก,ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการจัด
ประสบการณ์
การเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนา
เด็กเล็ก ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 

20 โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
 
 

เพ่ือพัฒนาครู/ครผูู้ช่วย/
ครูผู้ดูแลเด็กให้มี
ความสามารถในการจัดท า
สื่ออุปกรณ์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ได้สอดคล้อง 

คร/ูผูช้่วยครูผู้ดูแล
เด็ก 
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

- - - - - 

ตลอดทั้งปี 
 

ศูนย์ฯมีการ
ส่งเสริมพัฒนา
ครูผูช้่วยครู
ผู้ดูแลเด็กให้มี
ความสามารถ 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ 

เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์ 
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ 
 
 - - - - - 

ตลอดทั้งปี คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ
ได้มีส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษาการ
พัฒนาศูนย์ ให้
ได้มาตรฐาน 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 

22 โครงการจัดท าแผน
ด าเนินการพัฒนางาน
อย่างมีระเบียบ แบบ
แผนเละเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ศพด.อบต.ทรงคนอง มี
หลักสูตรของสถานศึกษา
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใช้ใน
การเรียนการสอน 

มีแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564 ) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการ 

- - - - - 

แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป ี

มีแผนการ
ศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการ 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 
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23 โครงการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เป็นอัตลักษณ์
เหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทและการ
ด ารงชีวิตในท้องถ่ิน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสิ่ง
ส าคัญ 

ศพด.อบต.ทรงคนอง มี
หลักสูตรของสถานศึกษา
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนการสอน 

มีหลักสูตรใน
สถานศึกษาเป็น
เครื่องมีในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- - - - - 

หลักสูตรของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
หลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
บริบทการ
ด ารงชีวิตและ
ส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กครบทุก
ด้าน 

ส านักงาน
ปลัด,ศพด 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
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2563 
(บาท) 

2564 
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1 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 

1.เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจ
แข็งแรงและเข้มแข็งข้ึน3.
เพ่ือรณรงค์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดนใช้กีฬาเป็นสื่อ 

จัดแข่งขันกีฬา
ส าหรับประชาชน
ภายในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

1.ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
2.ประชาชนได้
รู้จักการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

กอง
สาธารณะสุข 

2 โครงการอบรมให้
ความรู้ เก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ถึงแนว
ทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู ้
เก่ียวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้แก่
ประชาชน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

ประชาชน 
ได้รับความรู้ใน
การรู้จักการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

กอง
สาธารณะสุข 
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3 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สารไอโอดีนมากข้ึน  

รณรงค์/อบรมให้
ความรู้เก่ียวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

- 9,900 9,900 9,900 9,900 

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสาร
ไอโอดีนมากข้ึน  

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก  

เพ่ือป้องกันและควบคุม
ไม่ให้มีการเกิดหรือมีการ
แพร่ระบาด โรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ต าบล
ทรงคนอง 

1.ป้ายรณรงค์การ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
2.จัดซื้อน้ ายาเคมี
พ่นก าจัดยุงลายและ
ทรายอะเบทก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย 

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

จ านวนการรณรงค์
ป้องกัน 4 ครั้ง/ป ี

ไม่มีหรือลดการ
แพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก
และการแพร่
พันธ์ุของ
ยุงลายในพ้ืนที่
ต าบลทรง
คนอง 

กอง
สาธารณะสุข 
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5 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

เพ่ือป้องกันและควบคุม
ไม่ให้มีการเกิดหรือแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 

1.ป้ายรณรงค์การ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 
2.จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

จ านวนสุนัขที่
ได้รับการฉีดวัคซีน 

ไม่มีหรือลดการ
แพร่ระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนที่
ต าบลทรง
คนอง 

กอง
สาธารณะสุข 

6 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคต าบล 
ทรงคนอง 

เพ่ือให้แหล่งจ่ายน้ าแหล่ง
ผลิตน้ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรง
คนองมีคุณภาพที่ได้
มาตรฐานของน้ าอุปโภค 
บริโภค 

แหล่งผลิตน้ า
แหล่งจ่ายน้ าของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง (หอ
ถังประปาบาดาล) 
และคลองที่เสี่ยงต่อ
การเน่าเสีย,แหล่งน้ า
เสีย เช่น โรงงาน,
ชุมชน,ห้องเช่า 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

จ านวนแหล่งผลิต
น้ าแหล่งจ่ายน้ าท่ี
ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

แหล่งจ่ายน้ า
แหล่งผลิตน้ า
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทรง
คนองมี
คุณภาพที่ได้
มาตรฐานน้ า
อุปโภค บรโิภค 

กอง
สาธารณะสุข 
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7 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
"ต้านภัยมะเร็งเต้านม" 

1. เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
ต าบลตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 
2. เพ่ือเป็นการค้นหาและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านมใน
ระยะเริ่มต้น 
3. เพ่ือลดอัตราการตาย
ด้วยโรคมะเร็งของสตรีใน
ต าบล 

1. อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ 

9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

1. สตรีใน
ต าบลสามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได้2. 
มีสื่อต้นแบบ
เพ่ือการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้การ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองและ
การปฏิบัติตน
เพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็ง 
3. อัตราการ
ตายด้วย
โรคมะเร็งของ
สตรีในต าบล
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
การต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

- 
9,900
(สปสช) 

9,900
(สปสช) 

9,900
(สปสช) 

9,900
(สปสช) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันการ
ต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

กอง
สาธารณสุข 

 

9 โครงการสง่เสริม
สนับสนุนการดูแล
สุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ  

เพ่ือให้ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลทรงคนองได้รับการ
ส่งเริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ร่างกาย  

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลทรงคนอง 

- - 
100,000 
(สปสช) 

100,000 
(สปสช) 

100,000 
(สปสช) 

จ านวนผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดีข้ึน กอง

สาธารณสุข 

10 โ ค ร ง ก า ร อุ ด ห นุ น
ส าหรับการด าเนินงาน
ตา มแนว โ ค ร งก า ร
พร ะร าช ด า ริ  ด้ า น
สาธารณสุข  
(หมายเหตุ : จ านวน 6 
หมู่  ห มู่ ล ะ  20 ,000 
บาท) 

เพ่ือตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อบรมและป้องกัน
ด้านสาธารณสุข 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

สุขภาพประชาชน
ดีข้ึน 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

สาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารหรือพัฒนา
กองทุนหลักประกัน 
คุณภาพในระดับท้องถ่ิน
หรือพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหรือพัฒนา
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง 
 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

จ านวนเงินสมทบ
กองทุน 

เสริมสร้าง
สุขภาพและ
ป้องกันโรคและ
สร้างแผน
สุขภาพชุมชนที่
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงวัย 

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุโดยการ
ตรวจสุขภาพและการให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

ตรวจสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ 

11,300 
(สปสช) 

11,300 
(สปสช) 

11,300 
(สปสช) 

11,300 
(สปสช) 

11,300 
(สปสช) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
ความรู้ เจตคติ 
ทักษะและการ
ปฏิบัติตน
เก่ียวกับการ
ดูแลตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกินอย่างไร้
โรค บริโภคอย่างไร้
ความเสี่ยงจากสารพิษ 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลมีความรู้ความ
เข้าใจการบริโภคอย่าง
ปลอดภัย 

อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการลด
ภาวะเสี่ยงของการ
เกิดโรคที่เกิดจาก
บริโภคอาหารที่มี
สารเคมีที่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย 

- 
12,600 
(สปสช) 

12,600 
(สปสช) 

12,600 
(สปสช) 

12,600 
(สปสช) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนใน
เขตต าบลมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยจาก
สารเคมีและ
สารพิษ 

กอง
สาธารณสุข 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก าจัดวัชพืช
ในแม่น้ า คู คลอง 
(ค่าจ้างเหมาบริการ
ก าจัดวัชพืชในแม่น้ า คู 
คลอง) 

เพ่ือให้เกิดความสะอาด
สวยงามและป้องกันการ
เน่าเสียของน้ าในแม่น้ า คู 
คลอง 

ก าจัดวัชพืชในแม่น้ า 
คูคลองในพ้ืนที่
ต าบลทรงคนอง 

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

ร้อยละของคลองที่
มีความสวยงาม
และไม่ให้เน่าเสีย 

แม่น้ าคูคลอง
ในพ้ืนที่ต าบลคู
คลองในพ้ืนที่
ต าบลทรง
คนองสะอาด
สวยงามและลด
ปัญหาน้ าเน่า
เสีย 

กอง
สาธารณะสุข 

2 โครงการปรับภูมิทัศน์
ริมถนนต าบลทรง
คนอง (ดูแลต้นไม้ 
ตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า 
ปลูกต้นไม้ทดแทน
ของเดิม)  

เพ่ือให้ริมถนน เกาะใน
พ้ืนที่ต าบลทรงคนองเกิด
ความสะอาดสวยงามร่ม
รื่น 

ภายในพ้ืนที่ต าบล
ทรงคนอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละของจ านวน
ถนนและเกาะ
กลางถนนเกิด
ความสวยงาม 

ถนนในพ้ืนที่
ต าบลทรง
คนองมีความ
สะอาดสวยงาม
ร่มรื่น 

กอง
สาธารณะสุข 

3 โครงการจ้างเหมา
บริการก าจัดขยะ 

เพ่ือให้พ้ืนที่ต าบลทรง
คนองเกิดความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การจัดเก็บขยะใน
พ้ืนที่ต าบลทรงคนอง
และน าไปก าจัด 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

จ านวนหรือปริมาณ
ขยะที่จัดเก็บแล้ว
น าไปท้ิงบ่อขยะ 

พ้ืนที่ สะอาด 
สวยงามและลด
ปัญหาขยะ
ตกค้าง 
 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดซื้อภาชนะ
รองรับขยะ  

เพ่ือให้มีภาชนะรองรับ
ขยะที่เหมาะสม 

จัดหาภาชนะรองรับ
ขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนผู้เข้าใช้
บริการจัดเก็บขยะ 

มีภาชนะที่ทิ้ง
ขยะอย่าง
เหมาะสม 

กอง
สาธารณะสุข 

5 โครงการลดคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการคัดแยก
ขยะการลดปริมาณขยะ 

จัดอบรมให้ความรู้
กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่น าไป
ก าจัดลด
น้อยลง 

กอง
สาธารณะสุข 

6 โครงการอบรมการ
ดูแลรักษาและป้องกัน
น้ าเน่าเสียและบ าบัด
น้ าเสียในแหล่งน้ า 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและการสร้าง
จิตส านึกในการดูและ
รักษาและการป้องกันน้ า
เน่าเสียและบ าบัดน้ าเสีย
แหล่งน้ า 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนผู้สนใจ 
และกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มประชาชนที่
อาศัยริมคลอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม
ที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
การลดมลพิษ
และมีจิตส านึก
ในการรักษา
คุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ า 

กอง
สาธารณะสุข 

 
 
 
 
 
 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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 โครงการรังวัดและ
จัดท าแนวเขตที่ดิน 

เพ่ือให้สาธารณะหรือที่
หลวงหรือที่ดินของอบต. 
มีแนวเขตที่ชัดเจน 

1.รังวัดที่
สาธารณประโยชน์/
ที่หลวง/ที่ดินอบต./
ที่ดินในกรรมสิทธ์ิ
ของอบต./ที่ดินที่มีผู้
อุทิศให้แก่อบต. 
2.จัดท าแนวเขต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวนแปลงที่ดิน
ที่ได้รับการรังวัด
แนวเขตครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ที่สาธารณะ
ประโยชน์/ที่
หลวง/ที่ดิน 
อบต./ที่ดินใน
กรรมสิทธ์ิของ
อบต./ที่ดินที่มี
ผู้อุทิศให้แก่
อบต.มีแนวเขต
ที่ชัดเจนและ
เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

กองช่าง 

2 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายควบคุม
อาคาร การขุดดินและ
ถมดิน และพรบ.ผัง
เมือง  
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับกฎหมายควบคุม
อาคาร การขุดดินและถม
ดินและพรบ.ผังเมือง  
แก่ประชาชนในเขตต าบล
ทรงคนอง 

จัดอบรมให้กับ
ประชาชนในเขต
ต าบลทรงคนอง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนประชาชน 
ในเขตต าบลทรง
คนองมีความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคารการ
ขุดดินและถมดิน
และพรบ.ผังเมือง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
การขุดดินและ
ถมดินและ
พรบ. ผังเมือง
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

3 
 
 
 
 

โครงการติดต้ังระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย (wifi) 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ติดต้ังระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 
(wifi) ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทรงคนอง 
ค่าติดต้ัง 2,000 
บาท 

- - 2,000 - - 

ร้อยละ  
ประชาชนต าบล
ทรงคนอง ทราบ
ข้อมูลข่าวสารทัน
ต่อเหตุการณ์ 
 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์และ
มีความรู้เพ่ิม
มากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการติดต้ังซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชริาลง
กรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และเป็นการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ติดต้ังซุ้มเฉลิม     
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชริา
ลงกรณ พระวชริ
เกล้าเจ้าอยู่หัว
จ านวน 2 ซุ้ม 

- 200,000 200,000 - - 

จ านวนซุ้มเฉลิม
พระเกียรติที่
ด าเนินการติดต้ัง 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
จงรักภักดี และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

5 โครงการติดผ้าม่าน
กันแสงภายใน
ส านักงาน             
อบต.ทรงคนอง 

เพ่ือป้องกันแสงแดดและ
ความร้อนที่ผ่านเข้ามา
ภายในบริเวณตัวอาคาร
ส านักงาน 

ติดต้ังม่านกันแสง
ภายในอาคาร
ส านักงาน ชั้นที่ 1
จ านวน 2 ห้อง 
ชั้นที่ 2 จ านวน 4 
ห้อง 
ข้ันที่ 3 จ านวน 2 
ห้อง 

- - 350,000 350,000 350,000 

จ านวนม่านที่ท า
การติดต้ังภายใน
อบต.ทรงคนอง 

สามารถลด
ความร้อนและ
ปริมาณแสง
สว่างที่มากเกิน
ความเหมาะสม
ในการ
ปฏิบัติงาน
ภายในอบต.
ทรงคนอง 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

6 โครงการสง่เสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 

- เพ่ือเสริมสร้างความ
ตระหนักถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม การใช้หลักไป
ปรับใช้ด้วยความสุจริต 

1. ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนองมคีวามรู้
ความเข้าใจในหน้าท่ี
และภารกิจของ
ตนเองและมี
วิสัยทัศน์เพ่ิมมากข้ึน  
2. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
หน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง ตาม
นโยบายของรัฐบาล
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- 31,000 31,000 31,000 31,000 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การป้องกันการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิก
สภา พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจใน
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การป้องกันการ
ทุจริต 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

   3. ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ความ
รัก ความสามัคคี
สามารถพัฒนา
ความรู้
ความสามารถเพ่ือ
น ามาปฏิบัติงานและ
พัฒนาท้องถ่ินให้มี
ความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป   
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

7 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารราชการตาม
หลักธรรมมา   ภิบาล  

- เพ่ือสร้างจิตส านึก 
เสริมสร้างความซื่อสัตย์
สุจริต และปลูกฝงัทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต การ
บริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนองมคีวามรู้
ความเข้าใจในหน้าท่ี
และภารกิจของ
ตนเองและมี
วิสัยทัศน์เพ่ิมมากข้ึน  
2. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
หน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง ตาม
นโยบายของรัฐบาล
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน 
เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารราชการ
ตามหลักธรรมมา   
ภิบาล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิก
สภา พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจใน
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การป้องกันการ
ทุจริต 

ส านักงาน
ปลัด 
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 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) 

   

3. ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ความ
รัก ความสามัคคี
สามารถพัฒนา
ความรู้
ความสามารถเพ่ือ
น ามาปฏิบัติงานและ
พัฒนาท้องถ่ินให้มี
ความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป   
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 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) 

8 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมที่จอด
รถยนต์ ส าหรับ
ประชาชนผู้มาขอรับ
บริการภายใน
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

โดยท าการก่อสร้าง
ตามแบบที่กองช่าง
ก าหนดพ้ืนที่ 600 
ตารางเมตร  

- 210,000 210,000 - - 

ร้อยละของ
ประชาชนผู้มาของ
รับบริการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 -2565 

ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต้าบลทรงคนอง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพฒันาสาธารณะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครปฐม  
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) 

1 โครงการซ่อมแซม
ถนนบริเวณศาลเจ้า
ศาลาดิน สุดเขตต าบล
มหาสวัสด์ิ  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยท าการปรับปรุง
ผิวจราจร ถนนกว้าง 
7 เมตร ยาว 1,200 
เมตร 

- - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วปลอด 
ภัยเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

ทางหลวง
ชนบท 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ศาลเจ้าศาลาดิน
สุดเขตทรงคนอง
พร้อมท่อระบายน้ า 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนคสล.กว้าง 6 
เมตร หนา 0.20 
เมตร ยาว 1,198 
เมตร และ ท่อ
ระบายน้ าขนาด Ø 
0.80 เมตร พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 10 
เมตร ระยะทางยาว 
1,527 เมตร 
เชื่อมต่อต าบลมหา
สวัสด์ิ 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วปลอด 
ภัยเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

(อบจ) 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพฒันาสาธารณะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครปฐม  
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) 

3 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าถนนสาย 
3316 จากเขตต าบล
บางเตยถึงสุดเขต หมู่
ที่ 1 เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 2 
ต าบลทรงคนอง 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังถนน
ในฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก 

ท่อระบายน้ าขนาด 
Ø 0.80 เมตร พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 10 
เมตร ระยะทางยาว 
1,300 เมตร 

- - 4,078,000 4,078,000 4,078,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่มน้ี า
ท่วมขัง 

ลดการท่วมขัง
ของน้ าท่ีมีฝน
ตก 

กองช่าง 
อบต. 

(แขวงการ
ทาง จ.

สมุทรสาคร) 

4 โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยทรง
คนอง 4 บริเวณ
เชื่อมต่อสะพานทรง
คนองรัฐประชา
สามัคคี  
หมู่ที่ 2   

1.เพ่ือซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน 
2.เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
3.เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความปลอดภัย 

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอน กรีตผิวจราจร
กว้าง 7.50 เมตร 
หนา 5 ซม. ยาว 
139 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,042.50
เมตร 

469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และมีจุดพักรถ
ที่ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.

(หน่วยงาน
อื่น) 

5 โครงการก่อสร้าง
เข่ือน คสล. กันดิน
พังทลาย เริ่มจากถนน 
3316 ไปสิ้นสุดปาก
คลองคราม   
หมู่ 2  

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

เข่ือน คสล.ป้องกัน
ดินพังทลายผนัง
เข่ือนสูง 2.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,600 
เมตร 
 

- - - 16,000,000 16,000,000 

ร้อยละจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพ่ิมมาก
ข้ึน 

เพ่ือป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างริม
คลอง
สาธารณะ 

กองช่าง 
อบต. 

(หน่วยงาน
อื่น) 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพฒันาสาธารณะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครปฐม  
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) 

6 โครงการก่อสร้าง
เข่ือน คสล.ป้องกันดิน
พังทลายริมคลองยาว 
เริ่มจาก แนวเข่ือนเดิม
ประตูระบายน้ าคลอง
ยาว ไปสิ้นสุดที่
ระยะทาง 220 เมตร  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

โดยท าการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันดิน
พังทลาย ผนังเข่ือสู. 
2.00 เมตร 
ระยะทางยาว 85 
เมตร พร้อมสเตย์
ช่วงเว้นช่วง 

- - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 

ร้อยละจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพ่ิมมาก
ข้ึน 

เพ่ือป้องกัน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างริม
คลอง
สาธารณะ 

(อบจ.) 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพฒันาสาธารณะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครปฐม  
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) 

7 โครงการปรับปรงุ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ที่มีศักยภาพ พัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวทาง
น้ า ก่อสร้างโป๊ะท่า
เทียบเรือวัดทรงคนอง 
หมู่ที่ 5 

ประชาชนได้สนับสนุนและ
ส่งเริมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรเกาะลัดอีแท่นทาง
เรือเชื่อมโยงตลาดน้ าดอน
หวาย 

ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบ
เรือขนาด 
4.00x8.00เมตร
x1.20เมตร พร้อม
สะพานข้ึนลง กว้าง 
1.50x12 เมตร 
บริเวณหน้าโรงเรียน
วัดทรงคนอง 

- 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 

จ านวนประชาชน
ได้รับได้รับความ
สะดวกและมีจุด
พักรถจักรยาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และมีจุดพักรถ
ที่ปลอดภัย 

สนง.ฯ อบต.
(ท่องเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด

นครปฐม) 

8 โครงการพัฒนา
โครงสร้าง 
พ้ืนฐานรวมทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
การท่องเท่ียวและ
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีศักยภาพ
บริเวณวัดทรงคนอง 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน ในด้านทรัพย์สิน 
และอ านวยความสะดวก
ของนักท่องเท่ียว 

ชนิดเสาไฟ Hight 
mast ความสูง 20 
เมตร ดวงโคม LED 
200 วัตต์ จ านวน 8 
โคม พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง  
จ านวน 3 ต้น  
บริเวณวัดทรงคนอง 

- 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอด 
ภัยเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต. 

(การกีฬา
ท่องเท่ียว
จังหวัด) 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพฒันาสาธารณะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครปฐม  
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) 

9 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ าคลอง
ครูอุไร  ปานบ้านเกร็ด 
หมู่ที่ 5   

เพ่ือป้องกันด้านอุทกภัย
และพ้ืนที่ท าการเกษตร 

ก่อสร้างประตู
ระบายน้ าขนาดตาม
แบบของกรม
ชลประทานบริเวณ
คลองครูอุไร   ปาน
บ้านเกร็ด สูง 2 
เมตร  กว้าง 4 เมตร  
 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

สามารถ
ควบคุม
ประมาณน้ า
เข้าออกใน
คลองได้ 

กองช่าง 
อบต. 
(กรม

ชลประทาน
ที่ 12) 

10 โครงการพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวทาง
จักรยานก่อสร้าง
อาคารจุดพักจักรยาน 
ณ บริเวณที่ดินของ
นางศรีไพร  ศรีลิ้มต๋ี 
หมู่ที่ 5 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
จักรยาน อ านวยความ
สะดวก และจุดพักรถของ
นักปั่นจักรยาน 

ก่อสร้างอาคาร
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร พร้อม
ที่พักจักรยาน 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต 

(ท่องเท่ียว
จังหวัด) 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพฒันาสาธารณะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครปฐม  
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) 

11 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม 
หมู่ที่ 5 

1. เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดินริมแม่
น้ าท่าจีนและผลกระทบ
จากเหตุอุทกภัย 
2. เพ่ือปรับภูมิทัศน์
บริเวณท่าน้ าหน้าวัดทรง
คนองและโรงเรียนวัดทรง
คนอง 
ให้ดูสวยงาม 

ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกัน คสล.และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
ตลิ่งแม่น้ าท่าจีน
บริเวณหน้าวัดทรง
คนองและโรงเรียน
วัดทรงคนอง 
ระยะทาง 360 เมตร 
ตามแบบ ของกรม
โยธาธิการและผัง
เมือง 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

การกัดเซาะหน้า
ดิน และการ
พังทลายของหน้า
ดินในพ้ืนที่
ดังกล่าวลดน้อยลง 
 

เข่ือน คสล. มี
ความคงทน
ถาวร และ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 
 

กรมโยธา 
ธิการและ 
ผังเมือง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพฒันาสาธารณะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครปฐม  
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) 

12 โครงการก่อสร้างเข่ือน 
คสล.ป้องกันดิน
พังทลายริมคลองคราม 
เริ่มจากแนวเข่ือนเดิม
หน้าบ้านนายบุญสร้าง 
ใช้เจริญ  ไปจนถึงสุด
เขตรอยต่อต าบลทรง
คนองกับต าบลหอม
เกร็ดและต าบลมหา
สวัสด์ิ   
หมู่ที ่6 

๑. เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดินริมคลอง 
2. เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัย
จากการใช้ถนนเลียบคลอง
คราม 

เข่ือน คสล.ป้องกัน
ดินพังทลาย ผนัง
เข่ือนสูง 2.00 เมตร 
ระยะทางยาว 85 
เมตรพร้อม 
สเตย์ ช่วงเว้นช่วง 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่ลด
การพังทลายเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต. 
(อบจ) 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพฒันาสาธารณะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครปฐม  
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) 

1 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าจากเขต
ต าบลทรงคนอง 
หมู่ที่ 1สิ้นสุดเขต
ต าบลบางเตย  

เพ่ือระบายน้ าช่วงน้ า
หลาก เพ่อไม่ให้น้ าท่วม
ถนน 3316 ระบายลง
คลองบางเตย 

ขนาดทางระบายน้ า 
1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 2,700 
เมตร 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

จ านวนรางระบาย
น้ า คสล.ที่ก่อสร้าง 

การระบายน้ า
จากครัวเรือน 
และถนน มี
ความสะดวก
รวดเร็วย่ิงข้ึน 

แขวงการทาง 
สมุทรสาคร 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพฒันาสาธารณะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด นครปฐม  
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) 

1 โครงการสร้างเสริม
ความปลอดภัยใน
เส้นทางคมนาคมที่
ส าคัญ 
หมู่ที่ 2,4,5  

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาในเวลากลางคืน 
๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
ริมทางถนนพุทธ
มณฑลสาย 7 วัดทรง
คนองถนน
เทิดพระเกียรติ 
สมเด็จหมู่ 4,5 เชื่อม 
ต่อซอยทรงคนอง 4 
หมู่ 2 ติดต้ังเสาโคม
ไฟระบบกิ่งเด่ียวชนิด
เสาตรงปลายชุบกัลป์
วาไนท์กิ่งเด่ียว 1.5 
น้ิว โคมไฟระบบ LED 
Street light 120 w 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
และซ่อมเซอร์วิส
บริเวณโคนเสาไฟฟ้า
จ านวน 101 ต้น 
ระยะทาง 3,137  
เมตร  

- 7,393,200 7,393,200 7,393,200 7,393,200 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอด 
ภัยเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่างอบต. 
(หรือ

หน่วยงาน
อื่น) 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เพ่ือรองรับการ
ยกเลิกส าเนาเอกสาร
ในกระบวนการ การ
ลงทะเบียนและย่ืน
ค าขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ การ
ลงทะเบียนและย่ืน
ค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ และการ
ขอรับการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ ซึงมีการ
ลงทะเบียนในระบบ
สารสนเทศ การ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(Welfare.dla.go.th)  
2. เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)(เครื่องละ 700 บาท 
จ านวน 5 เครื่อง) 

- 3,500 - - - ส านักงานปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

 

   

ส่วนงานที่มี
หน้าท่ีอนุมัติ 
อนุญาตออก
ใบอนุญาตรับจด
ทะเบียนหรือรับ
จดแจ้งตามค าสั่ง
ของของหัวหน้า
รักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 
21/2560 ลง
วันที่ 4 เม.ย. 
2560 ข้อที่ 17 
และแนวทาง
ปฏิบัติ ในการ
ยกเลิกส าเนา
เอกสาร,ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
,และส าเนาบัตร
ประชาชน 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

2 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

โครงการติดต้ังกระจกโค้ง  
- บริเวณ อู่เหว่า ซอย 9 
- บริเวณโค้งผู้ใหญ่ล าจวน   

- - 30,000 30,000 - ส านักงานปลัด 

3 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

โดยท าการติดต้ังกระจกโค้ง ริม
ถนนราษฎร์พัฒนาตอน 1 
(จ านวน 2 จุด) 
หมู่ที่ 1 

- - 30,000 - - ส านักงานปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

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 

โดยท าการติดต้ังกระจกโค้ง 
- ปากซอยบ้านนางสาวแจ่มจันทร์   
สุขตาล 
- บ้านนางบุญส่ง   สุขตาล 
- บ้านนายกฤต   เดชธนกฤต 
(จ านวน 3 จุด) 
หมู่ที่ 6  
 

- - 45,000 - - 
ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

5 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 
เน่ืองจาก
รถดับเพลิงไม่
สามารถเข้าถึง
จุดสกัดเพลิง 

เพ่ือท าการจัดซื้อ เครื่องดับเพลิง ชนิด
หาบหาม ขนาด ไม่น้อยกว้า 46 
แรงม้า ขนาดทางดูด 3 น้ิว,ขนาดทาง
ส่ง 2 น้ิว พร้อมอุปกรณ์  
สายดูดตัวหนอน ขนาด 3 น้ิว  
อุปกรณ์ข้อต่อสายทางดูด ขนาด 3 น้ิว  
หัวกะโหลกทางดูด ขนาด 3 น้ิว พร้อม
กรองผง 
สายส่งน้ าดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
ขนาด 2.5 น้ิว ( 20 เมตร) 
หัวฉีดสวมเร็ว ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 15 
น้ิว พร้อมหัวปรับฝอย   
(จ านวน 1 เครื่อง)  

- - 387,000 - - 
ส านักงาน

ปลัด 

6 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับรถ
ตกไหล่ทางเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้ใช้
รถใช้ถนน
ตลอดจนใช้กั้น
ตามแนวขอบ
ถนน 

โดยท าการติดต้ัง ราวกันอันตราย  
- บริเวณที่ดินนางสมปอง   โพร้งเกร็ด 
- บริเวณที่ดินนายบุญรอด   แก้วแจ้ง  
ถึงที่ดินนายมานพ   เม่นนาเกร็ด 
หมู่ที่ 2 - - 100,000 100,000 - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

7 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 
และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

- บริเวณปากซอยทรงคนอง 7-1                        
- บริเวณปากซอยทรงคนอง 7-2                                   
- บริเวณบ้านนางกาญจนา ทรัพย์พญา                                  
- บริเวณหัวโค้งที่ดินนายอุดม   ปู่อิ่ม  
- บริเวณโค้งบ้าน 
นายพนม  อินแป้น 
ขนาด 24 น้ิว กระจกโค้งสแตนเลส 
จ านวน 5 ชุดพร้อมติดต้ัง                      

50,000 - - - - กองช่าง 

8 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 
และป้องกันการ
เกิดอุบัติตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

- ซอยทองคนอง 6 จ านวน 1 จุด  
- ซอยทรงคนอง 7 จ านวน 3 จุด 
ขนาด 24 น้ิว  
กระจกโค้งสแตนเลส จ านวน 4 ชุด
พร้อมติดต้ัง                      

40,000 - - - - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ผ.03 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

9 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

บริเวณหมู่ที่ 5 

10,000 10,000 10,000 - - กองช่าง 

10 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

 

เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง
ภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึนจาก
มิจฉาชีพและใช้
เป็นข้อมูลในการ
สืบค้น 

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ที่ท าการอบต.ทรงคนองหลังใหม ่

300,000 300,000 300,000 - - 
ส านักงาน

ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.03 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

11 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ โครงการติดต้ัง
กล้อง CCTV 
หมู่ที่ 1 - 6 

เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง
ภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึนจาก
มิจฉาชีพและใช้
เป็นข้อมูลในการ
สืบค้น 

หมู่ที่ 1 - 6 

- 1,200,000 1,200,000 - - 
ส านักงาน

ปลัด 

12 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ โครงการจัดซื้อ
เรือเก็บวัชพืช 

เพ่ือก าจัดวัชพืช
ในแม่น้ าล าคลอง 

เรือเก็บวัชพืช 
จ านวน 2 ล า 

300,000 300,000 300,000 - - 
กอง

สาธารณสุข 
13 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือให้มีรถยนต์
ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ
อย่างเพียงพอ 

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป 
จ านวน 2 คัน   

- 1,628,000 1,628,000 - - 
กองช่าง 
กองคลงั 

14 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ือรองรับ
ภารกิจของอบต.
ทรงคนอง 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (1)  เป็น
เครื่องตักหญ้าแบบสะพาย 
(2) เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
(3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
30 ซีซี  
(4) พร้อมใบมีด 
จ านวน 2 ตัว  

- 19,000 19,000 - - 
กอง 

สาธารณสุข 

 
 

ผ.03 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

15 การเกษตร ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพ่ือตัดตกแต่ง
กิ่งไม้บริเวณข้าง
ทาง เพ่ือให้รถที่
สัญจรไปมา
เดินทางได้ 
สะดวกปลอดภัย 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ จ านวน 1 เครื่อง 

- - 25,000 - - 
ส านักงาน

ปลัด 
 

 
 


