
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
(แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพิม่เติม)  

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
 

 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลทรงคนอง  
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 



ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 1/2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีกําหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนตําบลทรงคนอง                   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
   

 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง (แก้ไข,เพ่ิมเติม,เปลี่ยนแปลง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม)  ฉบับที่ 1/2563  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
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ก 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนองมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)  เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น   
  เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)    
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจําเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไข ,
เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม แผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือ
ดําเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ   

 

เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  

ข้อ  8  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อําเภอ และจังหวัดทราบด้วย”  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น               
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติม      
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่ วนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ”  

“ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอํานาจ     
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ” 
  

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนองจึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)    
(แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 นี้ขึ้น   เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจําเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป การแก้ไข ,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2563  ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ
องค์กรเป็นสําคัญ  



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ - - 1  500,000.00  5  8,393,500.00  11  9,255,500.00  10  8,131,500.00  27    26,280,500.00  
1.3 แผนงานเคหะฯ - - 2  -  3  -  3  -  -  -  8 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

- - 1 298,000.00 2 4,098,000.00 1 3,800,000.00 1 3,800,000.00 5 11,996,000.00 

รวมทั้งสิ้น - - 4 798,000.00 10 12,491,500.00 15 13,055,500.00 11 11,931,500.00 40 38,276,580.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 1/2563  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล. 
จากสะพานบ้านนาย
สุภาพ   ภิรมย์ขาว ถึง
ที่ดินบ้านนางลาวัลย์   
ชิดเช้ือ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 2 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
167 เมตร  

- - 668,000 - - 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล.  
จากสะพานบ้านนาย
สุภาพ   ภิรมย์ขาว ถึง
ที่ดินบ้านนางลาวัลย์   
ชิดเช้ือ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 2 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 
167 เมตร  

- - - 
ช่วงที่ 1 
65 เมตร 
260,000 

ช่วงที่ 2 
102 เมตร 
408,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
2 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล. เริ่มจาก
ที่ดินนายพนม 
อินแป้น สิ้นสุดที่ดิน
นายยอดชาย แก้วแจ้ง 
หมู่ที่ 2 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนนคสล.ระยะทาง
ยาว 190 เมตร ถนน
กว้าง 4 เมตร  - - - 610,000 610,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
2 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล. เริ่มจาก
ที่ดินนายพนม 
อินแป้น สิ้นสุดที่ดิน
นางบุญช่วย   บุญมี 
หมู่ที่ 2 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนนคสล.ระยะทาง
ยาว 190 เมตร ถนน
กว้าง 4 เมตร  - - - 610,000 610,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
3 โครงการก่อสร้างถนน

ดินลูกรัง   ผิวจราจร
หินคลุกเริ่มต้นบริเวณ
ประตูน้ําคลองยาว
บริเวณทีด่ินนายสนั่น   
เพ็งนาเรนทร ์
สิ้นสุดเขต
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 3 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

โดยทําการก่อสร้าง
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
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
3 โครงการก่อสร้างถนน

ดินลูกรัง   ผิวจราจร
หินคลุกเริ่มต้นบริเวณ
ประตูน้ําคลองยาว
บริเวณทีด่ินนายสนั่น   
เพ็งนาเรนทร ์
สิ้นสุดเขต
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 3 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังหินผุ
ผิวจราจรหินคลุก
ระยะทาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

- 

ช่วงที่ 1 
305 เมตร  
500,000 

 

ช่วงที่ 2 
435 เมตร 
1,800,000 

ช่วงที่ 5 
420 เมตร 
2,520,000 

ช่วงที ่6 
405 เมตร 
2,430,000 

 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
ช่วงที่ 3 

234 เมตร 
15.60.000 
ช่วงที่ 4 

201 เมตร 
1,400,000 

 
 
 

ผ.02 

แก้ไข 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
4 โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุกตั้งแต่ปากทาง
แม่ส้มเสี้ยวถึงทาง
คลองบ้านเหนือ 
พร้อมท่อระบายน้ํา 
หมู่ที่ 5 
 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 750 
เมตร พร้อมถมดิน 
ขยายช้ันรองพื้นทาง 
พร้อมงานท่อระบาย
น้ํา ขนาด Ø 0.80 
เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทางยาว 750 
เมตร 

- - - 1,800,000 - 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
4 โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุกตั้งแต่ปากทาง
แม่ส้มเสี้ยวถึงทาง
คลองบ้านเหนือ 
พร้อมท่อระบายน้ํา 
หมู่ที่ 5 
 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 750 
เมตร พร้อมถมดิน 
ขยายช้ันรองพื้นทาง 
พร้อมงานท่อระบาย
น้ํา ขนาด Ø 0.80 
เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทางยาว 750 
เมตร 

- - - 
ช่วงที่ 1 

375 เมตร 
900,000 

ช่วงที่ 2 
375 เมตร 
900,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 

ผ.02 

แก้ไข 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
5 โครงการก่อสร้าง

เขื่อนคสล.ป้องกันดิน
พังทลาย เริ่มจากปาก
ซอยบ้านนายวีระ   
คิมประเสริฐ ถึงแนว
เขื่อนเดิมที่สร้างไว ้
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การใช้ถนนเลียบคลอง 

โดยทําการก่อสร้าง
เขื่อน คสล. สูง 1.50 
เมตร ระยะทางยาว 
223 เมตร  - - - 1,782,000 - 

ร้อยละหรือ
จํานวนคลองที่ลด
การพังทลายเพิ่ม
มากขึ้น 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
5 โครงการก่อสร้าง

เขื่อนคสล.ป้องกันดิน
พังทลาย เริ่มจากปาก
ซอยบ้านนายวีระ   
คิมประเสริฐ ถึงแนว
เขื่อนเดิมที่สร้างไว ้
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การใช้ถนนเลียบคลอง 

โดยทําการก่อสร้าง
เขื่อน คสล. สูง 1.50 
เมตร ระยะทางยาว 
223 เมตร  - - - 

ช่วงที่ 1 
100 เมตร 
782,000 

ช่วงที่ 2 
123 เมตร 
1,000,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนคลองที่ลด
การพังทลายเพิ่ม
มากขึ้น 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริมถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

แก้ไข 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
6 โครงการลาดยางแอส

ฟัลท์ติก คอนกรีต 
ซอย 11/1 จนสุดเขต  
หมู่ที่ 5 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

โดยทําการลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก     
คอนกรีต ระยะทาง
ยาว 800 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร  

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

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
6 โครงการลาดยางแอส

ฟัลท์ติก คอนกรีต 
ซอย 11/1 จนสุดเขต 
พร้อมตีเส้นจรจาจร  
หมู่ที่ 5 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

โดยทําการลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ระยะทาง
ยาว 800 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร  

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

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.02 

แก้ไข 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
7 โครงการปูยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่ม
จากบ้านนางพยุง   
รุ่มนุ่ม สิ้นสุดทีด่ินนาง
ประจบ   ทองทับทิม 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

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

- - 900,000 - - 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
7 โครงการปูยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่ม
จากบ้านนางพยุง   
รุ่มนุ่ม สิ้นสุดทีด่ินนาง
ประจบ   ทองทับทิม 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

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

- - 900,000 900,000 900,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
8 โครงการก่อสร้างถนน

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

1. เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนน ผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 350 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,750 ตารางเมตร 

- - 700,000 700,000 - 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
8 โครงการก่อสร้างถนน

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

1. เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนน ผิวจราจร  
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 350 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,750 ตารางเมตร 

- - 700,000 700,000 700,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
9 โครงการปูยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านนายสมชาย   
แก้วแจ้งไปสิ้นสดุที่
บริเวณบา้นนายโสภณ
พงศ์   ศรีสวัสดิ์  
หมู่ที่ 6     

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

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

- - - 150,000 - 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
9 โครงการปูยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านนายสมชาย   
แก้วแจ้งไปสิ้นสดุที่
บริเวณบา้นนายโสภณ
พงศ์   ศรีสวัสดิ์  
หมู่ที่ 6     

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

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

- - - 150,000 150,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
10 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณบา้นนายสมจิต   
โพร้งเกร็ดถึงบ้านนาย
ณรงค์   นาคนาเกรด็ 
และแยกไปบ้านนาย
อภิวุฒิ   มนะเวศน์ 
(แยกท่ี 1) 
และแยกไปบ้านนาย
เล็ก   พงษ์สุประดิษฐ์ 
(แยกท่ี 2) 
หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยทําการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 
362 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,810 
ตารางเมตร  

- - 633,500 633,500 - 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
10 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บริเวณบา้นนายสมจิต   
โพร้งเกร็ดถึงบ้านนาย
ณรงค์   นาคนาเกรด็ 
และแยกไปบ้านนาย
อภิวุฒิ   มนะเวศน์ 
(แยกท่ี 1) 
และแยกไปบ้านนาย
เล็ก   พงษ์สุประดิษฐ์ 
(แยกท่ี 2) 
หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

โดยทําการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 
362 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,810 
ตารางเมตร  

- - 633,500 633,500 633,500 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
11 โครงการปูยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
ที่ดินนางสมทรง    
อินแขกถึงบ้าน
นางสาวแจ่มจันทร์   
สุขตาล 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

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

- - - 400,000 - 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
11 โครงการปูยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
ที่ดินนางสมทรง    
อินแขกถึงบ้าน
นางสาวแจ่มจันทร์   
สุขตาล 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

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

- - - 400,000 400,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการเปลี่ยนหม้อ

แปลงกระแสไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระหว่างคลองยาย
ม้วน และคลอง
ประดู ่

- 
 

- 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

- - 

ร้อยละของจํานวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

การไฟฟ้าฯ 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
1 โครงการเปลี่ยนหม้อ

แปลงกระแสไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระหว่างคลองยาย
ม้วน และคลอง
ประดู ่

- 
 

- 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 
- 

ร้อยละของจํานวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
2 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณซอยประชา
ร่วมใจ ถนนอยู่เย็น
เจริญ   ศรลีิ้มตี๋  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากบริเวณซอย
ประชาร่วมใจ ถนน
อยู่เย็นเจริญ    
ศรีลิ้มตี ๋ - 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 
- - - 

ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
2 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณซอยประชา
ร่วมใจ ถนนอยู่เย็น
เจริญ   ศรลีิ้มตี๋  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากบริเวณซอย
ประชาร่วมใจ ถนน
อยู่เย็นเจริญ    
ศรีลิ้มตี ๋ - 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 
- 

ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
3 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านนายสมศักดิ์   
ไทยสงค์ ถึงสะพาน
คลองบ้านเหนือ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากซอยบ้าน
นายสมศักดิ ์
ไทยสงค์ ถึงสะพาน
คลองบ้านเหนือ 
 

- 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

- - - 

ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
3 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านนายสมศักดิ์   
ไทยสงค์ ถึงสะพาน
คลองบ้านเหนือ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

เริ่มจากซอยบ้าน
นายสมศักดิ์   
ไทยสงค์ ถึงสะพาน
คลองบ้านเหนือ  
 

- 
ประมาณ

การ 
การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 
- 

ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 

ผ.02 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2564 (แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2/2562  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 รักษาความ

สงบภายใน 
ค่าครุภณัฑ ์ โครงการติดตั้ง

กล้อง CCTV 
หมู่ที่ 1 - 6 

เพื่อใช้ในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง
ภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นจาก
มิจฉาชีพและใช้
เป็นข้อมูลในการ
สืบค้น 

หมู่ที่ 1 - 6 

- 1,200,000 1,200,000 - - 
สํานักงาน

ปลัด 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
1 รักษาความ

สงบภายใน 
ค่าครุภณัฑ ์ โครงการติดตั้ง

กล้อง CCTV 
หมู่ที่ 1 - 6 

เพื่อใช้ในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง
ภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นจาก
มิจฉาชีพและใช้
เป็นข้อมูลในการ
สืบค้น 

หมู่ที่ 1 - 6 

- 1,200,000 1,200,000 1,500,000 - 
สํานักงาน

ปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผ.08 

แก้ไข 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ - - 1 298,000.00 1 4,098,000.00 1 3,800,000.00 1 3,800,000.00 4 11,996,000.00 

รวมทั้งสิ้น - - 1 298,000.00 1 4,098,000.00 1 3,800,000.00 1 3,800,000.00 4 11,996,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 1/2563  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการก่อสร้างท่อ

ลอดเหลี่ยม 
1. บริเวณบ้านนางวัน
เพ็ญ คล่องรักสัตย์ กับ
นางบุญชม   อ้ันคง 
(จุดแรก) 
2. บริเวณบ้านนางบญุ
ชม   อั้นคง กับนาง
ฉวีวรรณ   พ่ึงบํารุง      
(จุดที่ 2) 
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานข้ามไปมาได้
สะดวก 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา 

โดยทําการก่อสร้าง
ท่อ 
ลอดเหลี่ยม 
ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 3 เมตร สูง 
2.40 เมตร 
จํานวน 2 แห่ง 

- 
350,000 
จุดที่ 1 

350,000 
จุดที่ 2 

- - 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการก่อสร้างท่อ

ลอดเหลี่ยม 
1. บริเวณบ้านนางวัน
เพ็ญ คล่องรักสัตย์ กับ
นางบุญชม   อ้ันคง 
(จุดแรก) 
2. บริเวณบ้านนางบญุ
ชม   อั้นคง กับนาง
ฉวีวรรณ   พ่ึงบํารุง      
(จุดที่ 2) 
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานข้ามไปมาได้
สะดวก 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา 

โดยทําการก่อสร้าง
ท่อ 
ลอดเหลี่ยม 
ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 3 เมตร สูง 
1.80 เมตร 
จํานวน 2 แห่ง 

- 
จุดที่ 1 

298,000 
จุดที่ 1 

298,000 
- - 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง 

ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 1/2563  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกคอรงส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการก่อสร้าง

เขื่อน คสล.ป้องกันดิน
พังทลายริมคลองยาว 
เริ่มจาก แนวเขื่อนเดิม
ประตรูะบายน้าํคลอง
ยาว ไปสิ้นสุดที่
ระยะทาง 220 เมตร 
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

โดยทําการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย ผนังเขื่อน
สงู 2.00 เมตร 
ระยะทางยาว 220 
เมตร พร้อมสเตย์
ช่วงเว้นช่วง 

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

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง 

ผ.02/1 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการก่อสร้าง

เขื่อน คสล.ป้องกันดิน
พังทลายริมคลองยาว 
เริ่มจาก แนวเขื่อนเดิม
ประตรูะบายน้าํคลอง
ยาว ไปสิ้นสุดที่
ระยะทาง 266 เมตร 
หมู่ที่ 3 ตําบลทรง
คนองเชื่อมต่อหมู่บ้าน
พริก หมู่ที่ 1  
ตําบลหอมเกรด็ 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

โดยทําการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย ผนังเขื่อน
สงู 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 266 
เมตร พร้อมสเตย์
ช่วงเว้นช่วง 

- - 3,800,000 3,800,000 3,800,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02/1 

เปลี่ยนแปลง 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ - - - - - - 13 44,420,000.00 13 44,420,000.00 26 88,840,000.00 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - 4 570,000.00 4 570,000.00 8 1,140,000.00 
1.3 แผนงานเคหะฯ - - - - - - 6 1,147,000.00 6 1,147,000.00 12 2,294,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

- - 1 72,000.00 1 166,070.00 1 150,000.00 1 150,000.00 4 538,078.00 

2.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - 8 1,394,000.00 9 305,600.00 9 325,600.00 26 2,025,252.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 200,000 1 200,000 2 400,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - - - 1 38,000 1 38,000 1 38,000 3 114,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

- - - - 1 800,000 1 800,000 - - 2 1,600,000 

รวมทั้งสิ้น - - 1 72,000.00 11 2,398,070.00 36 47,630,600.00 35 46,850,600.00 83 96,951,422.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 1/2563  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 โครงการก่อสร้างถนน

ทรงคนอง 2/1 แยก
เข้าบ้านนายปัญญา   
ประภสัโร 

1. เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - - 320,000 320,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างศาลาที่พัก 
ผู้โดยสารให้กับประชาชน
ไว้ใช้ประโยชน ์

โดยทําการก่อสร้าง
ศาลาที่พักโดยสาร
ตามแบบของกรม
ทางหลวงชนบท 

- - - 500,000 500,000 

ศาลาที่พักผู้โยสาร 
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนมี
ศาลาที่พัก 
ในการใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

 
 
 
 

เพิ่มเตมิ 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
3 โครงการก่อสร้างถนน 

ลูกรังหินคลุก 
บริเวณทีด่ินนางสาว
อรทัย   ขวัญเมือง ไป
สิ้นสุดที่ ที่ดินนางอบ
ศรี   สุขสมยั  
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 70 เมตร  

- - - 250,000 250,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนบริเวณบา้นนาง
บุญชม   อ้ันคง  
หมู่ที่ 3  

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

โดยทําการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย ระยะทาง
ยาว 30 เมตร - - - 300,000 300,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

 
 
 
 
 

เพิ่มเตมิ 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
5 โครงการบรับปรุงภมูิ

ทัศน์ บริเวณศาลา
ริมน้ํา  
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณศาลาริมน้ํา 

โดยทําการติดตั้ง
โครงหลังคา กว้าง 8 
เมตร ยาว 8 เมตร 
พร้อมติดตั้ง 
ราวสแตนเลสกัน
อันตรายบริเวณ
ศาลารมิน้ํา 

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

โครงหลังคา
อเนกประสงค์ 
จํานวน 1 แห่ง  

ประชาชน
ประโยชน ์ใน
การจัดกิจกรรม  

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอย 9  
หมู่ที่ 4 

1. เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้
ถนนสัญจรไปมา 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้มาตรฐาน 

โดยทําการเสริมไหล่
ทางพร้อมบดอัด 

- - - 300,000 300,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

เพิ่มเตมิ 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
7 โครงการก่อสร้าง

เขื่อน เริมจากศูนย์
การเรยีนรู้ถึง รพ.สต.
ทรงคนอง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
บริเวณศูนย์การเรียนรู้
ตําบลทรงคนอง และ รพ.
สต.ทรงคนอง 

โดยทําการก่อสร้าง
เขื่อน ผนังเขื่อนสูง 
2 เมตร ยาว 80 
เมตร  

- - - 720,000 720,000 

ร้อยละของจํานวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งหลังคา
คลุมมอเตอรส์ูบน้ํา 
คลองราษฎร์บํารุง 
พร้อมรางระบายน้ํา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้ในระบบระบายน้ํา โดยทําการติดตั้ง
โครงหลังคาและ
ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา 

- - - 80,000 80,000 

ติดตั้งหลังคาคลมุ
มอเตอรส์ูบน้ํา 
และรางระบายน้าํ 

ป้องกันแดด
และฝน 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซม
สะพานข้ามคลอง
บริเวณบา้นนายโรม   
แก้วแจ้ง ข้ามไปบ้าน
นายประสิทธ์ิ    
คิมประเสริฐ  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สะพานข้ามสัญจรไป-มา 

โดยทําการก่อสร้าง
สะพานไม้คนเดิน 

- - - 50,000 50,000 

มีสะพานเพิ่ม 1 
แห่ง   

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.02 

เพิ่มเตมิ 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 โครงการปรับปรุง

ระบบกรองน้ําประปา 
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
ที่สะอาด 

เพื่อประปรุงระบบ
กรองน้ํา ตามแบบ
มาตรฐานของกรม
ทรัพยากรน้ํา 

- - - 60,000 60,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ําใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปาบริเวณ
ที่ดินบ้านนางแฉล่ม   
สร้อยทองถึงบริเวณ
ที่ดินสร้อยทองพันธุ์ไม้  
หมู่ที1่ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
ที่สะอาด 

โดยทําการเปลีย่น
ท่อเมนประปา 
HDPE 100 PN 10 
Ø 63 มิลลิเมตร 
ยาว 270 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 
2 แห่ง 

- - - 80,000 80,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ําใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา จากบ้าน
นางเสนาะ   ศรีเกษม 
ถึงบ้านนายไพบูลย์   
สุดล้าํเลศิ  
หมู่ที่ 3 

1. เพื่อปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ําประปาใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอ 

โดยทําการเปลีย่น
ท่อเมนประปา 
HDPE 100 PN 10 
Ø 63 มิลลิเมตร 
ยาว 200 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 
2 แห่ง 

- - - 70,000 70,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอ 

1. ระบบท่อส่ง
น้ําประปามี
คุณภาพมาก
ขึ้น 
2. ประชาชนมี
น้ําใช้ที่สะอาด 
3. ประชาชนมี
น้ําใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

 

เพิ่มเตมิ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
4 โครงการขยายเขตท่อ

เมนประปา เริม่จาก
ริมถนนซอยทรงคนอง 
11 สุดเขตตําบลทรง
คนอง 
หมู่ที่ 5 

1. เพื่อปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ําประปาใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอ 

โดยทําการเปลีย่น
ท่อเมนประปา 
HDPE 100 PN 10 
Ø 90 มิลลิเมตร 
ยาว 800 เมตร และ
ท่อ HDPE Ø 63 PN 
10 ยาว 150 เมตร 
 

- - - 360,000 360,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอ 

1. ระบบท่อส่ง
น้ําประปามี
คุณภาพมาก
ขึ้น 
2. ประชาชนมี
น้ําใช้ที่สะอาด 
3. ประชาชนมี
น้ําใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเตมิ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 โครงการติดตั้งป้ายช่ือ

ซอยพร้อมเสา 
จํานวน 30 ป้าย 
หมู่ที่ 1- 6  

เพื่อแสดงช่ือซอยให้
ประชาชนรับทราบ 

กําการติดตั้งป้าย
เหล็กหล่อพร้อมเสา
และฐานราก 

- - - 450,000 450,000 

ป้ายช่ือซอยพร้อม
เสา 
จํานวน 30 ป้าย 
 

ประชาชนที่
สัญจรไปมา
สามรถ
มองเห็นป้าย
ได้อย่าง
ชัดเจน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ทางเดินเท้า บริเวณ
โชว์รูมทวีทรัพย์
อะไหลย่นต์ถึงปาก
ซอย (ศาลารอรถ) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อทําการซ่อมแซม
ทางเดินเท้าท่ีชํารุด
เสียหาย 

โดยทําการซ่อมแซม
วัสดุรองพื้นตัว
หนอนทางเท้า  
และบดอดัใหม ่

- - - 350,000 350,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) 
จํานวน 8 จุด  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

บริเวณบา้นนายยอด
ชาย   แก้วแจ้ง  
ถึงที่ดินนายพนม   
อินแป้น 
(จํานวน 6 จุด) 
บริเวณ ซอย 14  
(จํานวน 2 จุด) 

- - - 120,000 120,000 

ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 

เพิ่มเตมิ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
4 โครงการยา้ยเสาไฟฟ้า

จากสวนนายยอดชาย   
แก้วแจ้ง ออกมาริม
ถนนสาธารณะ 
เชื่อมต่อจากกบ้าน
นางสาววิไลลักษณ์   
กาญจนเลขะ 
(จํานวน 4 ตัน) 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

โดยทําการย้ายเสา
ไฟฟ้าจากสวนนาย
ยอดชาย   แก้วแจ้ง 
ออกมาริมถนน
สาธารณะ  
จํานวน 4 ต้น  

- - - 
ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า 

ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า 

ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) 
บริเวณถนนเลียบ
คลองยาว  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

โดยทําการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง (โซ
ล่าเซลล์) บรเิวณ
ถนนเลียบคลองยาว  
 

- - - 150,000 150,000 

ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มเตมิ 

ผ.02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
6 โครงการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะ LED ขนาด 
120 W พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม จาํนวน 
11 ชุด ตั้งแต่หน้าวัด
ทรงคนองถึงคลอง
บ้านเหนือ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

โดยทําการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
LED ขนาด 120 W 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 
จํานวน 11 ชุด 

- - - 77,000 77,000 

ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

การไฟฟ้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเตมิ 

ผ.02 



 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1  แผนงานสร้างความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 โครงการฝึกอบรมจิต

อาสาชุดปฏิบตัิการภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบต.ทรงคนอง) 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้
บุคลากรมีความสามรถ
ช่วยเหลืองานบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จิตอาสาภัยพิบัติของ
อบต.ทรงคนอง 

- - 166,070 - - 

จํานวนจิตอาสา
ภัยพิบัติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลืองาน
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
พื้นที่ท่ีเกิดเหตุ
ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และมี
มาตรฐาน
เดียวกัน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเตมิ 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 โครงการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพขยับ
ร่างกายเต้นซมุบ้า/
บาสโลบ 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย
ด้วยการเต้น 
2. เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่
สร้างความสัมพันธ์ในกลุม่
ผู้รักการออกกําลังกาย  
3. เพื่อในกลุ่มเป้าหมาย
สามารถออกกําลังกาย
ด้วยการเต้น 

ประชาชนท่ีสนใจใน
การออกกําลังกาย 

- - - 
81,600 
สปสช 

81,600 
สปสช 

ร้อยละจํานวน
ผู้สนใจออกกําลัง
กาย มีสุขภาพ
แข็งแรง 
สุขภาพจิตด ี

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 โครงการปรับปรุง

ระบบงานแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

1. เพื่อปรับปรุงแผนที ่
แม้บท แผนท่ีกายภาพ ท่ี
สามารถนํามาพัฒนางาน 
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์ิน 
2. เพื่อเปน็การปรับปรุง 
ขอมูลที่ดิน(สาระบบที่ดิน)
ในเขตตําบลทรงคนอง 
3. เพื่อเป็นการแบพื้นที่ 
ของแผนทีแ่ม่บท เป็นเขต 
( zone) เขตย่อย(block) 
อย่างชัดเจนทุกพ้ืนท่ี 
4. เพื่อปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมลูผู้ชําระ
ภาษีในพื้นที่ให้ครอบคลุม
ยิ่งข้ึน 

จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์
สินใหค้รอบคลุม
พื้นที่ท้ังหมด 

- - 800,000 800,000 - 

จํานวนที่
ดําเนินการ 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

 

เพิ่มเตมิ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
  5. เพื่อให้เกิดความชํานาญ

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที ่
 ให้สามารถนําระบบ 
สารสนเทศภมูิศาสตร(์GIS) 
ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อการบรหิาร
จัดการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 โครงการก่อสร้าง

เขื่อน จากประตู
ระบายน้ําคลองสุคต
ถึงปากแม่น้ํา 
ระยะทาง 380 เมตร 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

โดยทําการก่อสร้าง
เขื่อน จากประตู
ระบายน้ําคลองสุคต
ถึงปากแม่น้ํา 
ระยะทาง 380 เมตร 
 

- - - 3,800,000 3,800,000 

ร้อยละจํานวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพิ่มมาก
ขึ้น 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้างรมิ
คลอง
สาธารณะ 

กรม
ชลประทาน 

2 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนบริเวณจาก
ประตูน้ําคลองสุคตถึง
เขตตําบลทรงคนอง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมคลอง 

โดยทําการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย ระยะทาง
ยาว 2,880 เมตร    28,000,000 28,000,000 

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กรม
ชลประทาน 

 
 

 
 
 
 

เพิ่มเตมิ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริ การสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
3 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล.ผิวจราจร
ถนนร่วมใจภักดิ์
สามัคคี 2019  
(เลียบคลองยาว)  
หมู่ที่ 3 ตําบลทรง
คนอง 
เชื่อมต่อหมู่บ้านพริก 
หมู่ที่ 1  
ตําบลหอมเกรด็ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

โดยทําการก่อสร้าง
ถนนคสล.ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 
350 เมตร  
 

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

ร้อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วปลอด 
ภัยเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ 

4 โครงการก่อสร้าง
ประตรูะบายน้าํคลอง
กระเบา เพื่อแกไ้ข
ปัญหาน้ําท่วม  
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันด้านอุทกภัย
ช่วงน้ําท่วมและด้าน
การเกษตรในหน้าแล้ง 

โดยทําการก่อสร้าง
ประตรูะบายน้าํ
ขนาดเล็กตามแบบ
กรมชลประทานและ
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

- - - 6,000,000 6,000,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ประโยชน ์

สามารถ
ควบคุมปริมาณ
น้ําเข้า-ออก
คลองได ้

กรม
ชลประทาน,
กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 โครงการลดต้นทุนการ

ผลิตและแปรรูป โดย
ใช้เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย ์
(โซล่าเซลล์) 

1. ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน 
2. สร้างประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภณัฑ ์

การลดพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ผลิตและแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์
1. วิสาหกิจ/
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

- - 400,000 20,000 20,000 

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน 
2. มีต้นแบบ
การใช้
เทคโนโลยี
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 

2 โครงการส่งเสริมการ
ใช้บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 
(ไบโอแก็ส) 

1. ลดประมาณของเสียใน
ชุมชน 
2. ลดประมาณการใช้แก๊ซ 
LPG 

1. ชุมชนมีบ่อหมัก
ก๊าซชีวภาพ 
2. สามารถนําก๊าซที่
ได้มาทดแทน LPG 

- - 150,000 40,000 40,000 

 ในพื้นที่ตําบล
ทรงคนองมีบอ่
หมักก๊าซ
ชีวภาพเป็น
ต้นแบบการลด
พลังงาน 

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
3 โครงการแปรรูป เพ่ือ

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้เทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย ์
(โรงอบแห้ง) 

1. ลดต้นทุนการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 
2. ใช้ประโยชน์และเพิม่
มูลค่าใหผ้ลติภณัฑ์ โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

โรงงานมีโรงอบแห้ง
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์
1. วิสาหกิจ/กลุ่ม
เกษตรกร 
2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- - 150,000 20,000 20,000 

 1. พื้นที่ตําบล
ทรงคนองมีโรง
อบแห้งเป็น
ต้นแบบการลด
ใช้พลังงาน 
2. สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและ
กระจายรายได้
กลับสู่ท้องถิ่น 

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 

4 โครงการสร้าง
จิตสํานึกการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และ
ปรับเปลีย่นอุปกรณ์
ไฟฟ้า LED 

1. เพื่อส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน 
2. เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
3. ส่งเสรมิการเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

1. ประชาชนเกิด
ความสนในการใช้
พลังงานมากขึ้น 
2. ประชาชนใน
ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการ
ประหยดัพลังงาน 
3. ประชาชนในพ้ืนที่
เปลี่ยนมาใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ประหยดั
พลังงาน 

- - 32,000 32,000 32,000 

 ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสํานึก
ในการประหยัด
และรูจ้ักวิธี
อนุรักษ ์ สพจ.นฐ, 

อบต.ทรง
คนอง 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
5 โครงการผลติน้ํามัน

B50 เพื่อใช้กับ
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

1. ส่งเสรมิการนําผลผลติ
ทางการเกษตรเหลือใช้ 
เช่น เศษมะพร้าว มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้
พลังงาน 
3. ส่งเสรมิการใช้ไปโอ
ดีเซลแทนเชื่อเพลิง
ประเภทอื่น 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ี
หันมาใช้ไบโอดเีซล 
(B50) มากขึ้น  
 

- - 250,000 10,000 10,000 

 1. มีการผลิตไบ
โอดีเซล (B50) 
และมี
ประชากรที่หัน
มาใช้ไบโอ
ดีเซลมากขึ้น 
2. ส้รางมูลคา้
ให้กับวัตถุดิบ
เหลือใช้ทาง
การเกษตรและ
กระจายรายได้
กลับสู่ชุมชน 

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 

6 โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

1. เพื่อลดประมาณของ
เสียในชุมชน 
2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับ
วัสดุเหลือท้ิงจากชุมชน 

1. สามารถลด
ปริมาณของเสียใน
ชุมชน 
2. ประชากรมีรายได้
มากขึ้นเนื่องจากการ
นําของเหลือท้ิงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

- - 350,000 20,000 20,000 

 ประชาชนรู้จัก
วิธีคัดแยก  
เพิ่มมูลค่าของ
ขยะและมี
รายได้จากการ
ขายขยะรี
ไซเคลิ 

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
7 โครงการอบรมให้

ความรู้บุคลากรและ
ผู้นําชุมชน 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชน 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านพลังงานในชุมชน 

1. บุคลากรในชุมชน
มีความรูเ้กี่ยวกับ
พลังงานเพิ่มมากขึ้น 
2. ประชากรในพ้ืนท่ี
สนใจเรื่องพลังงาน
มากขึ้น เช่นการ
อนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือน 

- - 20,000 40,000 60,000 

 ประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่วม
กิจกรรมและ
เป็นอาสาสมัคร
พลังงาน ชุมชน
มีความรูเ้รื่อง
พลังงานงาน
เพิ่มขึ้น 

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 

8 โครงการสร้างเสรมิ
เทคโนโลยีพลังงาน
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้
การประหยัดพลังงาน 
2. นําเทคโนโลยีพลังงานม
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

1. กลุ่มอาชัพมี
ความรู้ด้านพลังงาน
เพิ่มขึ้น 
2. กลี่มอาชีพ
สามารถนํา
เทคโนโลยีมาปรับใช้
กับกลึ่มอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

- - 42,000 42,000 42,000 

 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนการผลิต
ให้กับกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 โครงการบําบดัน้ําเสีย 1. เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2. เพื่อบําบัดและฟื้นฟูน้ํา
เสียในชุมชน 

1. สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนตําบลทรง 
คนองมีดีขึ้น 
2. คลองชลประทาน
ในชุมชนตําบลทรง
คนองปราศจากน้ํา
เสียและขยะ 

- - 38,000 38,000 38,000 

 ประชากรใน
ตําบลทรง
คนองมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
มีผลทาง
การเกษตรที่ด ี

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 
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เพิ่มเตมิ 
 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม 
1 รักษาความ

สงบภายใน 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า

และวิทย ุ
 

เพื่อใช้ในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง
ภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นจาก
มิจฉาชีพและใช้
เป็นข้อมูลในการ
สืบค้น 

ติดตั้งกล้อง CCTV 
หมู่ที่ 4 
จํานวน 1 จุด 

- - 72,000 - - 
สํานักงาน

ปลัด 

2 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 
และป้องกันการ
เกิดอุบัติตุของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ติดตั้งกระจกโค้งสแตนเลสพร้อมตดิตั้ง 
หมู่ที่ 1 - 6 
จํานวน 10 จุด 
                      

- - - 150,000 150,000 สํานักปลดั 

3   สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา  ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  
ในหมู่บ้านสุพิชชา (โครงการ 2) 
จํานวน 5 เครื่อง 
หมู่ที่ 1 

- - - 200,000 200,000 สาธารณสุข 

 
 
 

ผ.03 

เพิ่มเตมิ 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
---------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองไดด้ าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แก้ ไข ,เปลี่ยนแปลง ,เ พ่ิมเติม ฉบับที่  1/2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3           
พ.ศ. 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข,
เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมติม ฉบับที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว นั้น 
 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 นายชินปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



- ส าเนาคู่ฉบับ - 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

---------------------------- 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองไดด้ าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แก้ ไข ,เปลี่ยนแปลง ,เ พ่ิมเติม ฉบับที่  1/2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3           
พ.ศ. 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข,
เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมติม ฉบับที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว นั้น 
 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 นายชินปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ส าเนา - 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

---------------------------- 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองไดด้ าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แก้ ไข ,เปลี่ยนแปลง ,เ พ่ิมเติม ฉบับที่  1/2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3           
พ.ศ. 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข,
เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมติม ฉบับที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว นั้น 
 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 นายชินปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 

 
 


