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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ 57 99,160,000.00 57 100,518,000.00 56 99,408,000.00 55 96,978,000.00 55 96,978,000.00 280 493,042,000.00 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 13 8,213,200.00 13 8,213,200.00 13 8,213,200.00 13 8,213,200.00 13 8,213,200.00 65 41,066,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบฯ 15 1,950,250.00 13 796,250.00 13 796,250.00 13 796,250.00 13 796,250.00 67 5,135,250.00 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 24 1,965,600.00 24 795,600.00 24 815,600.00 16 571,600.00 16 571,600.00 104 4,720,000.00 
2.3 แผนงานการเกษตร 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00 
2.4 แผนงานงบกลาง 3 13,548,000.00 3 13,548,000.00 3 13,548,000.00 3 13,548,000.00 3 13,548,000.00 15 67,740,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 แผนงานการศึกษา 19 2,709,480.00 19 2,709,480.00 19 2,593,200.00 19 2,786,600.00 19 2,830,000.00 95 13,628,760.00 
3.2  แผนงานการศาสนาฯ 22 225,000.00 22 225,000.00 22 225,000.00 22 225,000.00 22 225,000.00 110 1,125,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 13 3,671,800.00 13 3,671,800.00 13 3,671,800.00 13 3,671,800.00 13 3,671,800.00 65 18,359,000.00 
4.2 แผนงานงบกลาง 3 93,900.00 3 93,900.00 3 93,900.00 3 93,900.00 3 93,900.00 15 469,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 2,688,000.00 8 2,688,000.00 8 2,688,000.00 7 2,650,000.00 7 2,650,000.00 38 13,364,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 1,218,000.00 7 1,218,000.00 7 1,218,000.00 7 1,218,000.00 7 1,218,000.00 35 6,090,000.00 

รวมทั้งสิ้น 185 135,543,230.00 183 134,577,230.00 182 133,370,950.00 172 130,852,350.00 172 130,895,750.00 894 665,239,510.00 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลายพร้อมงาน
ก่อสร้างถนน คสล.
ต่อจากท่ีดินนาย
สมศักดิ์   สุขสมัย 
ถึงที่ดินนายมะยม 
คิมประเสริฐ 
หมู่ที่ 1 

ประชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ก่อสร้างเขื่อน
พร้อมงาน
ก่อสร้างถนน
ถนนคสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร 
คอนกรีต หน้า 
0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,800 เมตร 

1,030,000 
ระยะที่สาม 

 

1,030,000 
ระยะที่สาม 

 

1,030,000 
ระยะที่สาม 

 

1,030,000 
ระยะที่สาม 

 

1,030,000 
ระยะที่สาม 

 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการก่อสร้าง
เขื่อน คสล. ข้าง
คลองสุคต บริเวณ
บ้านนายประกติ   
เล่าทุย  
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

เขื่อนคสล.  
ผนังเขื่อนสูง  
2.5 เมตร  
ระยะทางยาว  
100 เมตร   

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 

ร้อยละ 
ของจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลาย 

ป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง, 
กรมชล 
ประทาน 

3 โครงการตีเส้น
จราจร ขาว - แดง 
บริเวณขอบ
ฟุตบาททางโค้ง
โรงแรมรีซอเทล 
และเส้นเตือนระวัง 
หมู่ที่ 1 

ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
บริเวณทวีทรัพย์
อะไหลย่นต์ถึง
บริษัท เจเคเอ็น 
โกบอลมีเดีย 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการขยายท่อ
เมนประปาซอย 
(เต็กกอ) ตามแนว
ถนนคสล. เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

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

86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดบัพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคสล.ป้องกัน
ดินพังทลายพร้อม
งานก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต และท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางสญัจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ถนนสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างเขื่อน 
คสล.ป้องกันดิน
พังทลาย
ระยะทางยาวรวม 
169 เมตร และ
งานก่อสร้าง
ถนนคสล.ระระ
ทางยาว 90 เมตร 
และก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ระยะทาง
ยาว 636 เมตร 
และงานวางท่อ
ระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก
ขนาด Ø 0.60 
เมตร ระยะทาง
ยาว 200 เมตร   

(ช่วงที่ 1) 
1,050,000 

(ช่วงที่ 1) 
1,050,000 

(ช่วงที่ 1) 
1,050,000 

(ช่วงที่ 1) 
1,050,000 

(ช่วงที่ 1) 
1,050,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

(ช่วงที่ 2) 
3,450,000 

(ช่วงที่ 2) 
3,450,000 

(ช่วงที่ 2) 
3,450,000 

(ช่วงที่ 2) 
3,450,000 

(ช่วงที่ 2) 
3,450,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

    

ช่วงที่ 1 โดยท าการก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันดินพังทลาย โดยเริ่ม
จากท่ีดินนายสาโรจน์   วุฒิเสถียร เป็นระยะทางยาว 90 เมตร และ
ถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร  
(หมู่ที่ 1) 
ช่วงที่ 2 โดยท าการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เป็นระยะทางยาว 636 เมตร บรเิวณซอยทรงคนอง 7-2 และงาน
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 
200 เมตร 
(หมู่ที่ 2) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการปรับปรุง
ทางเดินเท้า 
บริเวณโชว์รูมทวี
ทรัพย์อะไหล่ยนต์
ถึงปากซอย  
(ศาลารอรถ) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อท าการซ่อมแซม
ทางเดินเท้าท่ีช ารุด
เสียหาย 

ซ่อมแซมวัสดุรอง
พื้นตัวหนอนทาง
เท้าและบดอัด
ใหม่ 

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

ร้อยละหรือ
จ ำนวน
ครัวเรือน/
ประชำชนท่ีมี
กำรคมนำคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยเพิ่ม
มำกขึ้น 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกใน
กำรสญัจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
บริเวณซอย 4 ทั้ง
ซอย และซอย 4/1 
-ทางตัน 
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางสญัจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ถนนสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนน ผิว
จราจรกว้าง 4-6 
เมตร ระยะทาง
ยาว 1,008 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,813  ตาราง
เมตร 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการเสรมิถนน 
(ถนนเดิมลาดชัน) 
ซอยทรงคนอง 15  
เลียบคลองคราม  
หมู่ที่ 2 

ประชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

แอสฟัสท์ติกคอ
นกรีตผิวทางลาด
เดิม 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกซอย
ทรงคนอง 5  
บริเวณช่วงระหว่าง
ที่ดินนางลาวัลย์  
ชิดเช้ือ กับท่ีดิน
นางสมพร 
มนะเวศน ์
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางสญัจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรสู่
ท้องตลาดที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 80 
เมตร ตามแนว
การอุทิศ 
โดยท าการฝังท่อ 
1 เมตร ตลอด
แนว 
 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น กองช่าง 

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

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

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

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการก่อสร้าง
ประตรูะบายน้ า 
เปิด – ปิด คลองลุง
น่วม พร้อมเปลีย่น
ท่อ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันด้าน
อุทกภัยและด้าน
การเกษตร 

ประตรูะบายน้ า
ขนาดเล็ก กว้าง 
3 เมตร ลึก 2.5 
เมตร 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

สามารถ
ควบคมุ
ปริมาณน้ า
เข้า - ออก
คลองได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าขนาด ø 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ซอยทรง
คนอง 4/1 โดยเริ่ม
จากบริเวณ 3 แยก
ต้นมะขาม ไป
เชื่อมต่อท่อระบาย
น้ าบริเวณหน้าบ้าน
นายไพรินทร์ สุด
ประเสริฐ ตามถนน
อุทิศ 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

เริ่มจากบริเวณ 3 
แยกต้นมะขาม 
ไปเชื่อมต่อท่อ
ระบายน้ าบริเวณ
หน้าบ้านนาย
ไพรินทร์  สดุ
ประเสริฐ 
ระยะทางยาว 
184 เมตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการฝังท่อ
ระบายน้ าขนาด 80
เซนติเมตร ยาว 
213 เมตร พร้อม
บ่อพัก จากท่ีดิน 
นางสมพร   
มนะเวศน์ ไปสิ้นสุด
ที่แม่น้ าท่าจีน 
ตลอดแนวล าราง
สาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

ท่อระบายน้ า
ขนาด ø 0.80 
เมตร พร้อมบ่อ
พัก ระยะทางยาว 
213 เมตร 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าที่
มีฝนตก 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริม่
จากประตูน้ าคลอง
คราม เชื่อมต่อ
บริเวณบา้นนาย
มานพ เม่นนาเกร็ด 
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

15 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริม่
จากทรงคนอง 7-1 
ไปถึงบ้านนายศักดิ์
ชัย   อั้นคง 
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

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

218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปาทรง
คนอง ซอย 14 
(เต็กกอ)  
จากกบ้านนายพนม   
อินแป้น ถึงบ้าน
นายสง่า   กลั่นเกิด  
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

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

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ทางรถจักรยายนต์
และทางเดินเท้า 
บริเวณถนนทรง
คนอง ซอย 7 เริ่ม
จากหน้าบ้านนาย
วิทยา   รุ่งเรืองศรี 
ไปสิ้นสุดที่ดินนายก
ลม  หมึงประเสริฐ 
แบ่งเป็น 3 ช่วง  
ช่วงละ 100 เมตร  
หมู่ที่ 3  

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

เริ่มจากหน้าบ้าน
นายวิทยา  
รุ่งเรืองศรไีป
สิ้นสุดทีด่ินอุทิศ 
แบ่งเป็น 3 ช่วง 
กว้าง 1.50,2.00 
เมตร  ระยะทาง
ยาว 113 เมตร 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลายบริเวณ
หน้าบ้านนายสนั่น   
เพ็งนาเรนทร์ เป็น
ระยะทาง 50 เมตร  
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อป้องกนัการ
พังทลายของดินริม
คลอง 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนนเลียบคลอง 

ผนังเขื่อนสูง 2 
เมตร ระยะทาง
ยาว 50 เมตร 
 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการยกระดับ
ถนนร่วมใจภักดิ์
สามัคคี 2019 เริ่ม
จากปากซอยไป
สิ้นสุดทีส่ะพาน
คอนกรีตหน้าบ้าน
นางวันเพ็ญ   
คล่องรักสตัย ์
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

 ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทาง
ยาวรวม 306 

เมตร หรือมีพื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 1,530 
ตารางเมตร  

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

20 โครงการยกระดับ
ถนนคอนกรีตซอย
ทรงคนอง 6/1 
จากบ้านนายมนสั   
อินแป้น ถึงสุดเขต
คอนกรีต 6/1 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 272 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 
1,360 ตาราง

เมตร  

1,076,000 1,076,000 1,076,000 1,076,000 1,076,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
ยาว บริเวณทีด่ิน
นางทองสุข   ทอง
พันธ์ กับนางชุลี   
อ่อนหวาน 

หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานข้ามไปมาได้
สะดวก 

2.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลอง ขนาด
กว้าง 6 เมตร 
ช่วงพาดยาว 6 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

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

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. จาก
ถนนคอนกรีตเดมิ
ถึงบ้านนายวิทยา   
รุ่งเรืองศรี ซอยทรง
คนอง 7/1  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 275 
เมตร  
หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยว่า 
1,100 ตาราง
เมตร 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน ผิวจราจร
หินคลุก 
หมู่ที่ 3 
 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนดิน
ผิวจราจรหินคลุก
ระยะทาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

ช่วงที่ 4 
201 เมตร 
1,400,000 

ช่วงที่ 5 
420 เมตร 
2,520,000 

ช่วงที่ 6 
405 เมตร 
2,430,000 

- - 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
หอถังประปา
บาดาลพร้อมขุด
เจาะบ่อ 
หมู่ที ่3 

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอและมี
คุณภาพ 

ก่อสร้างหอถัง
ประปาบาดาล
พร้อมขุดเจาะบ่อ
จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการปรับปรุง
ถนน ซอย 9  
หมู่ที่ 4 

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

เสรมิไหล่ทาง
พร้อมบดอัด 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

26 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าจาก
สะพานข้ามคลอง
ลัดนางแท่น 
ถึงคลองบ้านเหนือ  
(บริเวณ ซอย 9,10 
ดลอดแนวถึง
สะพานลดัอีแท่น)    
หมู่ที ่4  

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด  0.80
เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล.
ระยะทาง 1,229 
เมตร  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

27 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริม่
จากบริเวณที่ดิน
นางสาหร่าย   ฝดั
ค้า ถึงบ้านนางสม
พร  ซังเก  
หมู่ที ่4 

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

 ท่อ PE 100 PN 
10 ø 32 มม. 
ระยะทางยาว 
200 เมตร และ
ต่อเชื่อมเข้ากับ
บ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

28 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคสล.ป้องกัน
ดินพังทลาย ซอย 
13/1 เริ่มจากบ้าน
นางสาว
เสาวลักษณ์   อ้ิว
ชาวนา ถึงบ้านนาย
ชัยณรงค์   อยู่เย็น
เจริญ  
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 
2.เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนนเลียบคลอง 

ก่อสร้างผนังเขื่อน
สูง 1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 
130 เมตร  

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

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคสล. 
จากคลองบ้าน
เหนือถึงหลักเขต 
วัดทรงคนอง 
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนนเลียบคลอง 

ก่อสร้างเขื่อน 
ระยะทางยาว 
120 เมตร ผนัง
เขื่อนสูง 1.50 
เมตร 

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

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนและปูแผ่นพ้ืน
คอนกรีตจาก
ประตูน้ าถึงบ้าน
นางสาวสุดา  ง่วน
เจ็งเส็ง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง และประชนไดม้ี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
อย่างสะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 1 เมตร 
ระยะทางยาว  
302 เมตร 

1,150.000 1,150.000 1,150.000 1,150.000 1,150.000 

ร้อยละของ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 
ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การสญัจรไปมา 

ป้องกัน
ครุภณัฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ
ประชาชน
ได้รับ 
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคสล.ป้องกัน
ดินพังทลาย เริม่
จากปากซอยบ้าน
นายวีระ   คิม
ประเสริฐ ถึงแนว
เขื่อนเดิมที่สร้างไว ้
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนนเลียบคลอง 

ก่อสร้างเขื่อน 
คสล. สูง 1.50 
เมตร ระยะทาง
ยาว 223 เมตร  

ช่วงที่ 1 
100 เมตร 
782,000 

ช่วงที่ 2 
123 เมตร 
1,000,000 

- - - 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

32 โครงการก่อสร้าง
เขื่อน เริมจากศูนย์
การเรยีนรู้ถึง รพ.
สต.ทรงคนอง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายบริเวณศูนย์
การเรยีนรู้ต าบลทรง
คนอง และ รพ.สต.
ทรงคนอง 

ก่อสร้างเขื่อน 
ผนังเขื่อนสูง 2 
เมตร ยาว 80 
เมตร 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

ร้อยละของ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมแซม
สะพานข้ามคลอง
บริเวณบา้นนาย
โรม   แก้วแจ้ง 
ข้ามไปบ้านนาย
ประสิทธ์ิ 
คิมประเสริฐ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สะพานข้ามสัญจรไป-
มา 

ก่อสร้างสะพาน
ไม้คนเดิน 

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

มีสะพานเพิ่ม 1 
แห่ง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

34 โครงการปูยางแอส
ฟัลท์ ติกคอนกรีต 
เริ่มจากบา้นนาง
พยุง   รุ่มนุ่ม 
สิ้นสุดทีด่ินนาง
ประจบ  ทอง
ทับทิม 
หมู่ที่ 6 

ประชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 381 เมตร 
หินคลุก 0.20 
เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,905 ตาราง
เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคมที่
สะดวก 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จากซอย
สะพาน 3 ไปสิ้นสุด
บ้านนางเรณู    
รุ่งเรืองศร ี
หมู่ 6 

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

ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผิว
จราจรกว้าง 4 
เมตร หนา 5 ซม. 
ยาว 638 เมตร 
และ 3 เมตร ยาว 
30 เมตรหรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,642 
ตร.ม. 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 



74 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านคุณลัดดา – 
ถึงบ้านคุณพวงทอง   
กองเกิดทอง 
หมู่ที่ 6 

ประชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 89 
เมตร หินคลุก 
0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
445 ตารางเมตร 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร กองช่าง 

37 โครงการปูยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
จากท่ีดินนางสม
ทรง   อินแขกถึง
บ้านนางนางสาว
แจ่มจันทร์    
สุขตาล 
หมู่ที่ 6 

ประชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

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

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

38 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลายพร้อมงาน
ก่อสร้างถนน 
บริเวณบา้นนาย
รงค์   นาคนาเกร็ด
ไปสิ้นสุดที่บ้าน
นางสาวสุภาพร   
นาคนาเกร็ด (แยก
ซ้าย) นายอภิวุฒิ   
มนะเวศน์ (แยก
ขวา) 
หมู่ที่ 6  

1.เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนนเลียบคลอง 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันดิน
พังทลาย ผนัง
เขื่อนสูง 1.50 
เมตรระยะทาง
ยาว 28 เมตร 
และ 40 เมตร 
พร้อมงาน
ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทาง
ยาว 197 เมตร  
 
 
 
 
 
 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

   

หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
985 ตารางเมตร 
บริเวณบา้นนาย
ณรงค์  นาคนา
เกร็ดไปสิ้นสุด
บ้านนางสาวสภุา
พร  นาคนาเกร็ด
(แยกซ้าย) นาย
อภิวุฒิ มนะเวศน์  
(แยกขวา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.พร้อม
ติดตั้งราวกันตก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 350 
เมตร โดยเริ่มจาก
สะพาน 3 ถึงบ้าน
นายนกเล็ก   แก้ว
แจ้ง 
หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางสญัจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ถนนสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนน ผิว
จราจร  
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 
350 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,750 
ตารางเมตรพร้อม
ติดตั้งราวกันตก 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. เริ่มจาก
บ้านนายจีรเดช   
รุ่มนุ่ม สดุเขตถนน
อุทิศ 
หมู่ที่ 6 

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

ก่อสร้างถนน 
จราจร กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง
ยาว 326  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,630 ตาราง
เมตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

41 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
บริเวณบา้นนาย
ส าเนา 
บุญช่วย ถึงบ้าน
นางจ ารูญ   เพ็ง
ปรีชา 
หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 ขนาด Ø 90 
มิลลเิมตร ยาว 
340เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม 

176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

42 โครงเปลี่ยนท่อเมน
ประปาบริเวณทีด่ิน
นายวัลลภ   รุ่มนุ่ม
ถึงสุดซอย พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วมต่อเข้า
บ้านเรือน  
หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 ø 63 มม. 
ระยะทางยาว 
350 เมตร และ
ต่อเชื่อมเข้ากับ
บ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

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

ประชาชนในน้ าใช้ที่
สะอาด และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

เจาะบ่อบาดาล 
ผนังบ่อใช้ท่อ
ASTM มอก.277-
2532 ประเภท 4 
ขนาด 6 นิ้ว ลึก 
240 เมตรพร้อม
เครื่องสูบน้ าใต้
ดินขนาด7.5
แรงม้าและก้าน
สูบท่อBS-M คาด
น้ าเงิน ขนาด 2 
นิ้วจ านวน 12
ท่อนและตู้
คอนโทรล 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

44 โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนหินคลุกที่
ช ารุดทุกสายใน
เขตต าบลทรง
คนอง 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 

45 โครงการตีเส้น
จราจรพร้อมเส้น
เตือนระวัง  
ทั้งต าบลทรงคนอง  
 

ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

พื้นที่ใช้งานเส้น
จราจรไม่น้อยกว่า 
5,000 ตรม. 
 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง 
หลังคาโค้งไร้โครง 
ไร้แป บรเิวณลาน
จอดรถ 

เพื่อใช้จัดกิจกรรม/
ลานกีฬาในร่ม และ
จอดรถยนต ์

ขนาดช่วงเสา
กว้าง 25X20 
เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 500 
ตารางเมตร 

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

จ านวน
กิจกรรม/กีฬา
ในร่มและจอด
รถยนต ์

มีสถานท่ีใน
การจัด
กิจกรรม/
ลานกีฬาใน
ร่ม และลาน
จอดรถยนต ์

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

47 โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรง
คนอง จ านวน 2 
ห้อง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความเหมาะสม
ต่อการใช้งานได้อย่าง
หลากหลาย 

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน
ห้องเรียน ,ระบบ
ป้องกันน้ าฝน 
โดยท าการติดตั้ง
รางน้ าฝนไวนลิ
บริเวณอาคาร
ด้านหลัง,อุดช่อง
ระบายอากาศ
ทั้งหมดและ
ปรับปรุงประตูให้
เป็นกระจก
อลูมิเนียมทั้งหมด  

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

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ปรับปรุงให้ม ี
ความเหมาะสม 
(2 ห้อง) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เหมาะสม
ต่อการใช้
งานได้อย่าง
หลากหลาย 
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง, 
ศพด. 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจดุร่วม
บริการประชาชน
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล
วันหยุดปีใหม่และ
สงกรานต ์

1.เพื่อให้บริการและ
อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาล
วันหยุดปีใหม่และ
สงกรานต ์
2. เพื่อลดอุบัติเหต ุ

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
วันหยุดปีใหม่และ
วันหยุดสงกรานต ์

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

จ านวนครั้งการ
ตั้งจุดบริการ 

1.ประชาชน
ได้รับบริการ
และอ านวย
ความ
สะดวกใน
การแนะน า
ตรวจสอบ
การใช้
เส้นทาง 
2.จ านวน
การเกิด
อุบัติเหตุ
ในช่วง
เทศกาลลด
น้อยลง 

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกซักซ้อม
แผนป้องกัน
อัคคีภัย 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ป้องกันอัคคีภัย 

ฝึกซักซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย
ให้กับประชาชน
อปพร.และ 
OTOS 

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

จ านวนครั้งใน
การฝึก 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้และ
สามารถ
ป้องกัน
อัคคีภัยเมื่อ
เกิดเหต ุ

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้
เกี่ยวกับบทบาท
และหน้าท่ี อพปร.
และ OTOS 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและหน้าท่ีอป
พร.และ OTOS 

จัดอบรมอปพร.
และOTOS สังกัด 
อบต.ทรงคนอง 

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

จ านวนครั้งใน
การฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ครามรู้
เกี่ยวกับ
บทบาทและ
หน้าท่ี อป
พร.และ 
OTOS 

ส านักปลดั 

4 โครงการสนับสนุน
กิจการของอพปร.
อบต.ทรงคนอง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ อปพร. 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์หรือ
ครุภณัฑ์ให้ใน
กิจการงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยของอปพร.
อบต.ทรงคนอง 

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

จ านวนของวัสดุ
อุปกรณ์การ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยที่
เพิ่มขึ้น 

อปพร.มี
วัสดุอุปกรณ์
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัย
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



85 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการตรวจ
สภาพถังดับเพลิง
พร้อมเติมสารเคมี
ดับเพลิง 

เพื่อให้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ถังดับเพลิงพร้อมใช้
งานเมื่อเกิดเหตุเพลง
ไหม ้

ถังดับเพลิงพร้อม
เติมสารเคมี ชนิด 
Dc  หรือสารเคมี
ชนิด Co 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

จ านวนครั้งใน
การตรวจ 

มีถังดับเพลิง
พร้อม
สารเคมี
ดับเพลิง
พร้อมใช้งาน
เมื่อเกิดเหตุ
ไฟไหม ้

ส านักปลดั 

6 โครงการรณรงค์
สวมหมวกนริภัย 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
ผู้ใช้ยานพาหนะ
จักรยานยนต์ในการ
เดินทางทั้งผู้ขับข่ี และ
ผู้โดยสารนั่งซ้อนท้าย
สวมหมวกนริภัย 

จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์
รณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 

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

จ านวนป้าย
รณรงค์ประชา 
สัมพันธ์ 

ประชาชน
ผู้ใช้
ยานพาหนะ
รถจักรยา
ยนต์ในการ
เดินทางลด
อัตราการ
สูญเสียจาก
การเกิด
อุบัติเหตรุถ
จักรยายนต ์

ส านักปลดั 

 
 
 
 



86 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการถนนสีขาว 1.เพื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรูค้วาม
เข้าใจในกฎจราจร 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
แนะน าให้แก่บุคคลอื่น
ให้เห็นถึงความส าคญั
ของวินัยจราจรและ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นสภา
ท้องถิ่นพนักงาน
ส่วนต าบลและ
ประชาชนผู้สนใจ 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้ความ
เข้าใจกฎจราจร
เพิ่มขึ้น 

1.ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในกฎ
จราจร 
2.ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม
สามารถน า
ความรู้ที่
ได้รับไป
แนะน า
ให้แก่บุคคล
อื่นให้เห็น
ความส าคญั
ของวินัย
จราจรและ
ปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยักรณี
ฉุกเฉิน 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนท่ีประสบภัย 

ประชาชนท่ี
ประสบภัยภายใน
พื้นที่ท่ีมีความ
เดือดร้อนในด้าน
สาธารณภัย 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้ความ
เข้าใจกฎจราจร
เพิ่มขึ้น 

1.ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในกฎ
จราจร 
2.ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม
สามารถน า
ความรู้ที่
ได้รับไป
แนะน า
ให้แก่บุคคล
อื่นให้เห็น
ความส าคญั
ของวินัย
จราจรและ
ปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม
อาชีพประชาชน
ภายในต าบลทรง
คนอง 

1. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้ประชาชน
ในต าบลทรงคนองมี
อาชีพเสริม 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มให้กับ
ครอบครัว 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น 

จัดฝึกอบรม
อาชีพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

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

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการฝึก
อาชีพและ
สามารถเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

1.ประชาชน
มีอาชีพเสริม 
2.ประชาชน 
มีรายได้เพิม่
ให้กับ
ครอบครัว 
3.ประชาชน 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุม่
อาชีพ,กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

1. เพื่อส่งเสรมิการ
สร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มอาชีพ 
2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการ
ผลิต 
3. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
กระบวนการผลติ 
4. เพื่อส่งเสรมิการ
รวมกลุม่การผลติการ
แปรรูปผลผลติใน
ชุมชน 

จัดอบรม/
กิจกรรมได้แก ่
1.กิจกรรมอบรม
และส่งเสรมิการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์
2.กิจกรรมศึกษา
ดูงานและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน 

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

1.ร้อยละของ
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2.มูลค่าการ
ผลิตของสินค้า
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

1.กลุ่มอาชีพ
เดิมมคีวาม
เข้มแข็งมาก
ขึ้น 
2. มูลค่าการ
ผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น 
3.
กระบวนการ
ผลิตมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีการ
ส่งเสริมการ
รวมกลุม่การ
ผลิตและแปร
รูป 

ส านักปลดั 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

เพือ่พัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ 

จัดอบรม/
กิจกรรมให้
ความรู้กับคน
พิการในต าบล
ทรงคนอง 

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มขึ้น 

คนพิการ
ได้รับการ
สนับสนุนให้
มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริม
การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

จัดอบรม/
กิจกรรมให้
ความรู้กับ
ผู้สูงอายุในต าบล
ทรงคนอง 

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
สนับสนุนให้
มีชีวิตที่ดีขึน้ 

ส านักปลดั 

5 โครงการจดัอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน 

เพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานของเยาวชน 

จัดอบรม/
กิจกรรมพัฒนา
เยาวชนต าบล
ทรงคนอง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ร้อยละของ
จ านวนเยาวชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชน
ได้รับความรู้
จากการ
อบรม
สัมมนา 

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กรวมกลุ่มในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ 

จัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 

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

ร้อยละของ
จ านวนเยาวชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนได้
ท ากิจกรรม
บ าเพ็ญ
สาธารณะ
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการจดั
กิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อส่งเสรมิคณุค่า
ของผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้
ผู้สูงอายุมสีุขภาพจติที่
ด ี

จัดกิจกรรมเชิดชู
เกียติผูสู้งอาย ุ
,รดน้ าขอพร 
ตรวจสุขภาพ 

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

ร้อยละของ
จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

1.ผู้สูงอายุ
ได้รับการยก
ย่องเชิดชู 
2.ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที่
ดี 

ส านักปลดั 

8 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่
ประชาชน โดยบรูณา
การทุกภาคส่วน 

ให้บริการตาม
ความต้องการ
และความ
เหมาะสมของ
พื้นที่รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

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

จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การบริการ
และการ
บริการได้
ตามความ
ต้องการและ
ความ
เหมาะสม
ของพื้นที่ 

ส านักปลดั 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการร่วมงาน
คนพิการสากล 

เพื่อส่งเสริมและเปดิ
โอกาสคนพิการไดม้ี
ส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
อย่างสร้างสรรค์และ
เสมอภาคกับคนท่ัวไป 

คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการใน
ต าบลทรงคนอง 

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

จ านวน1ครั้ง/ปี คนพิการเกิด
ความสัมพันธ์
ที่ด ีรู้สึกเป็น
ที่ยอมรับของ
สังคม และ
ได้รับรู้สิทธิ
และ
สวัสดิการ 
อย่างทั่วถึง
และเป็น
ธรรม 

ส านักปลดั 

10 โครงกำรจดัประชุม
ประชำคมและ
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนมน
ต ำบลทรงคนองอย่ำง
ยังยืน โดยบูรณำกำร
จำกทุกภำคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรตำม
สัดส่วนท่ีก ำหนด 

คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

ประชำชนผู้สนใจ 

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

ร้อยละของ
ปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของ
ประชำชนท่ี
ได้รับกำร
ด ำเนินกำร 

ประชำชนมี
ส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำ
ชุมชน/ต ำบล
ทรงคนอง 

ส านักปลดั 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการคณุธรรม
และจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
รู้เรื่องคณุธรรมและ
จริยธรรม ความส าคญั
ของพระมหากษัตรยิ์ 
และหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต าบลทรง
คนอง จ านวน 

50 คน 

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

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักธรรม
และการ
ด าเนินชีวิต 
เช่น ศีล 
สมาธิ 
ปัญญา 

ส านักปลดั 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการกฎหมาย
น่ารู้ส าหรับสตร ี

เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสตรีใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนภายใน
ต าบลทรงคนอง 

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

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลดั 

13 โครงการพัฒนา
ด้านอาชีพแก่เด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมีการ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต าบลทรง
คนอง จ านวน 
50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
และพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเอง 

ส านักปลดั 

14 โครงการจดั
กิจกรรมวันสตรี
สากล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้สตรมีีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกดา้น ตั้งแต่ 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศ   

ประชาชนภายใน
ต าบลทรงคนอง 

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

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ประชาชนใน
ต าบลทรง
คนอง มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมทุก
ดาน 

ส านักปลดั 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ
ขยับร่างกาย 
เต้นซุมบ้า/บาสโลบ 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การออกก าลังกายด้วย
การเต้น 
2. เพื่อให้เป็นกิจกรรม
ที่สร้างความสัมพันธ์ใน
กลุ่มผูร้ักการออกก าลัง
กาย  
3. เพื่อใน
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ออกก าลังกายด้วยการ
เต้น 

ประชาชนท่ีสนใจ
ในการออกก าลัง
กาย 

81,600 
สปสช 

81,600 
สปสช 

81,600 
สปสช 

81,600 
สปสช 

81,600 
สปสช 

ร้อยละจ านวน
ผู้สนใจออก
ก าลังกาย มี
สุขภาพแข็งแรง 
สุขภาพจิตด ี

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

16 โครงการ
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง 

เพื่อช่วยดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 
เช่นการอาบน้ า การท า
ความสะอาดร่างกาย 
การแต่งตัว การ
รับประทานอาหาร 
การเคลื่อนย้าย การไป
พบแพทย์เป็นต้น 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิงในต าบล
ทรงคนอง  

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

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีมี
สุขภาพความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
ในระยะยาว 

ส านักปลดั, 
กอง

สาธารณสุข 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.3 แผนงานเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการการท า
เกษตรปลอดภัย 

1.เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้และทักษะใน
การท าการเกษตร 
2.เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเกษตรและ
การผลิตแบบปลอด
สารเคม ี
3.เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าและการผลิต 

1.จัดฝึกอบรมให้
ความรู ้
2.ศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตร 

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

ร้อยละหรือ
จ านวนของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
และสามารถ
น ามาปรับใช้กับ
งานเกษตรของ
ตน 

1.เกษตรกรมี
ความรู้และ
ทักษะ
ทางการ
เกษตร 
2.ผลผลิต
ทาง
การเกษตร
แบบปลอด
สารเคมี  
3.มูลค่าทา 
การผลิตเพิ่ม
สูงขึ้น 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อจัดบริการ
สวัสดิการทางสังคม
ด้านผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์
ภายในเขตต าบล
ทรงคนอง 

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

จ านวนครั้งท่ี
ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเงิน
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 

ส านักปลดั 

2 โครงการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดบริการ
สวัสดิการทางสังคม
ด้านผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุภายใน
เขตต าบล 
ทรงคนองที่เข้า
หลักเกณฑ์เป็นผู้
มีสิทธิรับเบีย้ยัง
ชีพ 

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

จ านวนครั้งท่ี
ผู้สูงอายไุด้รับ
เบี้ยยังชีพ 
 
 

ผู้สูงอายุ
ได้รับเงิน
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 

ส านักปลดั 

3 โครงการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

เพื่อจัดบริการ
สวัสดิการทางสังคม
ด้านผู้พิการ 

ผู้พิการภายใน
เขตต าบล 
ทรงคนองที่เข้า
หลักเกณฑ์เป็นผู้
มีสิทธิรับเบีย้ยัง
ชีพ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

จ านวนครั้งท่ีผู้
พิการไดร้ับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้พิการได้รับ
เงิน
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม
และประเมินผล
กิจกรรมพัฒนา
ด้านการเรียนรู ้
ของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง  

เพื่อใหน้ักเรียนเกดิ
ความภาคภูมิใจ และ
เกิดแรงผลักดันท่ีจะ
ศึกษาในช้ันท่ีสูงขึ้น 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
ประเมินผล
กิจกรรม
พัฒนาการด้าน
การเรยีนรู้ร่วมกัน
ระหว่างเด็ก
นักเรียน ครูและ
ผู้ปกครอง 

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

จ านวนการ
ประเมินไม่น้อย
กว่า1ครั้ง/ปี 

เด็กนักเรยีน
เกิดความ
ภาคภูมิใจ
และเกดิ
แรงผลักดันที่
จะศึกษาใน
ขั้นที่สูงข้ึน 

ส านักปลดั 

2 โครงการ
บริหารงาน
การศึกษา เพื่อ
รับรองการประเมิน
คุณภาพ ทาง
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรง
คนอง  

เพื่อให้มีระบบการ
ประกันคณุภาพเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนา 

จัดท าเอกสารรับ
การประเมิน
คุณภาพทาง
การศึกษาของ
ศูนย์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

จ านวนครั้งท่ี
ได้รับการระเมิน
ไม่น้อยกว่า1
ครั้ง/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทรง
คนองได้
รับรอง
คุณภาพและ
โอกาสในการ
พัฒนาและ
ศึกษาให้มี
คุณภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการส่งเสริม 
ทันตกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้แด็ก
และผูป้กครองได้
เรียนรู้วิธีการดูและ
สุขภาพช่องปากและ
ฟันอย่างถูกวิธี 

จัดอบรม/
กิจกรรมให้กับ
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

จ านวนที่จัด
อบรม/กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า1 
ครั้ง/ปี 

เด็กนักเรยีน
และ
ผู้ปกครอง
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
ช่องปากและ
ฟัน 

ส านักปลดั 

4 โครงการสาน
สัมพันธ์หนูรักพ่อ  

เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งามด้านความกตัญญู
ของเด็กนักเรียนต่อ
บิดาหรือผู้ปกครอง 

จัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง
ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองชุมชน 

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

จ านวนที่จัด
อบรม/กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า1 
ครั้ง/ปี 

เด็กนักเรยีน
มีจิตส านึกถึง
ความกตัญญู
ต่อผู้มี
พระคุณ 

ส านักปลดั 

5 โครงการสายใยรัก
แม่ลูกผูกพัน 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งามด้านความกตัญญู
ของเด็กนักเรียนต่อ
มารดาหรือผู้ปกครอง 

จัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง
ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองชุมชน 

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

จ านวนท่ีจัด
อบรม/กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า1 
ครั้ง/ปี 

เด็กนักเรยีน
มีจิตส านึกถึง
ความกตัญญู
ต่อผู้มี
พระคุณ 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรูส้านสัมพันธ์
ร่วมชุมชน  

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนเห็นคุณคา่แห่ง
การเรยีนรู้ในชุมชน 

จัดการเรียนรู้
ระหว่างเด็ก
นักเรียนกับชุมชน 

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

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
หรือรับการ
เรียนรูไ้ม่น้อย
กว่ากว่า 

1 ครั้ง/ปี 

1.เด็ก
นักเรียนเห็น
คุณค่าแหล่ง
การเรยีนรู้ใน
ชุมชน 

2.เด็ก
นักเรียนเห็น
คุณค่าแหล่ง
การเรยีนรู้
ชุมชน 

ส านักปลดั 

7 โครงการจดัหาวัสดุ
งานบ้านงานครัว  

เพื่อส่งเสริมการบริหาร
และการปฏิบัติงานใน
ด้านความสะอาด
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูก
สุขลักษณะ 

จัดหางานบ้าน
งานครัว 

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

จ านวนที่จัดหา   
1ครั้ง/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สถานท่ี
สะอาด
ปราศจาก
เชื้อโรค ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักปลดั 

8 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู ้

เพื่อปรับภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์ฯ และรอบ
ศูนย์ฯ  

ปรับแต่งบริเวณ
ศูนย์ฯให้ดู
สวยงาม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ 1
ครั้ง/ปี 

เด็กนักเรยีน
ทีท่ีเหมาะสม
ในการเรียนรู ้

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการอบรมให้
ความรู้ ในการ 
เลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กใน
ทั้ง 4 ด้าน 

เพื่อให้เหมาะสมและ
เอื้อต่อการเรียนรู้  

จัดอบรม
ผู้ปกครอง 

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

จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 
2 ครั้ง/ปี 

ผู้ปกครอง
เข้าใจถึงการ
เลี้ยงดูและ
ส่งเสริม
พัฒนาเด็ก
นักเรียน 

ส านักปลดั 

10 โครงการประชา 
สัมพันธ์เผยแพร่ 
ข่าวสารของศูนย์
การศึกษา  

เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง
ในการอบรมเลี้ยงดูให้
ผู้ปกครองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เอกสาร/แผ่น
พับ/สื่อประชา 
สัมพันธ์ ฯลฯ 

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

จ านวนเอกสาร
สื่อท่ีจัดท า 

เด็กนักเรยีน
ผู้ปกครอง
ประชาชน
ได้รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสารของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพิ่ม
มาก 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการจดัหาสื่อ
และวัสดุการเรียน 
การสอน  

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ดา้น 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาของเด็ก
นักเรียนให้เหมาะสม
ตามวัย 

ค่าจัดหาสื่อและ
วัสดุการเรียนการ
สอน 

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

จ านวนสื่อและ
วัสดุการเรียน
การสอนที่
จัดหามีความ
เหมาะสมตาม
สภาพผูเ้รียน 

เด็กนักเรยีน
มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
อารมณ ์
สังคม และ
สติปัญญา 
เหมาะสม
ตามวัย 

ส านักปลดั 

12 โครงการอาหาร
เสรมิ(นม)โรงเรียน 

ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรง
คนอง 

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทรงคนองได้รับ
อาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณค่าและปรมิาณ
เพียงพอต่อร่างกาย 

อาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน 

ต าบลทรงคนอง 

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

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

เด็กปฐมวัย
ในศูนย์ฯมี
พัฒนาการ 

ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม)ของ
โรงเรียนวดัทรง
คนอง 

เพื่อให้นักเรียนของ
โรงเรียนวดัทรงคนอง
ได้รับอาหารเสรมิ(นม)
ที่มีคุณค่าและปริมาณ
เพียงพอต่อร่างกาย 

อาหารเสริม(นม) 
ของเด็กนักเรียน
วัดทรงคนอง  
(กิมไน้บ ารุงวิทย์) 

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

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) 

เด็กนักเรยีน
มีพัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.เพื่อเป็นค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศพด.ทีส่ังกัด
อบต.ทรงคนอง 
 

อาหารกลางวัน/
ค่าจัดการเรียน
การสอน/ค่า
หนังสือเรียน/
อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบ
นักเรียน/
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  

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

1.ร้อยละของ
เด็กนักเรยีนที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 
 

นักเรียนมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการของ
โรงเรียนวดัทรง
คนอง 
(กิมไน้บ ารุงวิทย)์ 
อุดหนุน
งบประมาณ
โรงเรียนตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 

1. เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนวดัทรงคนอง
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 
2. เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนวดัทรงคนอง
ได้รับสารอาหารที่ม ี
คุณค่าและปรมิาณที่
เพียงพอต่อร่างกาย 

อุดหนุน
งบประมาณ
ค่าอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนวดัทรง
คนอง  
(กิมไน้บ ารุงวิทย์) 

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

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรยีน
มีพัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการอุดหนุน
งบประมาณ
โรงเรียนวดัทรง
คนอง 
(กิมไน้บ ารุงวิทย)์
ตามโครงการจ้าง
ครูสอนที่ขาดแคลน 

1. เพื่อส่งเสรมิการ
สอนของโรงเรียนวดั
ทรงคนองให้มี
ประสิทธิภาพ  
2.เพื่อให้เด็กนักเรียน
ในโรงเรียนวดัทรง
คนองได้รับการเรยีนรู้ 
และสามารถสร้างองค์
ความรู้  

อุดหนุน
งบประมาณจ้าง
บุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่ง
ครูผูส้อน จ านวน 
3 อัตรา 
ให้กับโรงเรียน 

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

จ านวน
ครูผูส้อนที่มี
การจ้างสอน  

โรงเรียนวดั
ทรงคนองมี
ครูสอน
ทดแทนตาม
อัตราที่ขาด
แคลน 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรคตดิต่อในเด็ก
ปฐมวัย 

1.เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
และป้องกันโรคติดต่อ
ในเด็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ทรงคนอง 
2.เพื่อให้ พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องกับเด็ก มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ดูแลส่งเสรมิสุขภาพ
ของนักเรียนในขณะที่
เด็กอยู่ที่บ้าน 
3.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู 
มีความเข้าใจในการ
เลี้ยงดูและป้องกัน
โรคตดิต่อท่ีจะเกิด
ขึ้นกับนักเรียน 

1.ครู ผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง 
2.ผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรง
คนอง 
 

8,000 

(สปสช) 
8,000 

(สปสช) 
8,000 

(สปสช) 
8,000 

(สปสช) 
8,000 

(สปสช) 

จ านวนเด็ก
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทรงคนอง
ที่เกิดโรคติดต่อ
ภายหลังจาก
การที่ไดร้ับ
ความรู ้

เด็กภายใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.
ทรงคนอง
เกิด
โรคตดิต่อ
ลดลง 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนเกลือ
ไอโอดีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลทรงคนอง 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับการ
บริโภคอาหารที่มี
ส่วนประกอบหลักจาก
เกลือเสริมไอโอดีน 

2. เพื่อให้เด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผูดู้แลเด็กผู้ปกครอง
และประชาชนใน
ชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจในสาเหตุและ
อันตรายจากการขาด
สารไอโอดีน 

1. เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กครผูู้ดูแลเด็ก
แม่ครัวผู้ปกครอง
และประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
สาเหตุและ
อันตรายจากการ
ขาดสารไอโอดีน 
2.ประชาชน
เข้าใจและ
สามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3.เด็กนักเรียนใน
ศูนย์เด็กเล็กได้รับ
การบริโภค
อาหารที่มี
ส่วนประกอบ
หลักจากเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

10,000 

(สปสช) 
10,000 

(สปสช) 
10,000 

(สปสช) 
10,000 

(สปสช) 
10,000 

(สปสช) 

เด็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทรงคนอง 

ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้
จากวิทยากร
ในเรื่องสาร
ไอโอดีน 

และเด็ก
ได้รับสาร
ไอโอดีนใน
ปริมาณที่
เหมาะสม
ตามวัย 
 ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อใหเ้ด็กและ
นักเรียนได้มีกิจกรรมท่ี
สนุกสนานและสร้าง
ประสบการณ์ทาง
ความคิดสร้างสรรค ์

จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

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

ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
ความรู้และ
ความ
สนุกสนานเกดิ
ความกล้าใน
การแสดงออก 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจดั
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันและงานรัฐ
พิธีต่างๆ 

เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและเทิดทูน
พระเกียรติคณุ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ายู่หัวฯ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ 
และพระบรมวงศานุ
วงศ์และองค์
พระมหากษตัริยไ์ทยใน
อดีต 

จัดกิจกรรม/พิธี
การในวันส าคัญ
ต่างๆ 

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

ร้อยละของ
จ านวนเด็กและ
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ3
ครั้ง/ปี 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุฯ 

ส านักปลดั 

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ไทยได้รับ
การสืบสาน
ให้คงอยู่
ต่อไป 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการแหเ่ทียน
พรรษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ไทยได้รับ
การสืบสาน
ให้คงอยู่
ต่อไป 

ส านักปลดั 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
สงกรานต ์

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ไทยได้รับ
การสืบสาน
ให้คงอยู ่

ส านักปลดั 

5 โครงการท าบญุ
กลางบ้าน 
(ลอยเรือส าเภา) 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานท าบุญ
กลางบ้านลอย
เรือส าเภา 

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ไทยได้รับ
การสืบสาน
ให้คงอยู่
ต่อไป 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดั
มหกรรมกีฬาเพื่อ
มวลชนเชลแลนจ์
เดย ์
 

เพื่อให้ประชาชน
ผู้สนใจหันมาใช้เวลา
ว่างในการเล่นกีฬา 

ประชาชนผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม 

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

จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
 

ส านักปลดั 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการเยี่ยมบ้าน
เด็ก 

เพื่อเป็นการสาน
สัมพันธ์ระหว่างบ้าน 
และศูนย์ครู และ
ผู้ปกครอง 

ระบบการ
ช่วยเหลือเด็ก 

-สภาพความ
เป็นอยู่
สิ่งแวดล้อม 

-ช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การเงิน 

-แก้ไข 

-เยี่ยมบ้านเด็กทุก
คนของ ศพด.
อบต.ทรงคนอง 

- - - - - 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

 

เกิด
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง
บ้านและ
ศูนย์ ครู 
และ 
ผู้ปกครอง 

ส านักปลดั
,ศพด. 

8 โครงการวิถีพุทธ เพื่อเป็นการปลุกฝัง
ธรรมะให้กับเด็กศูนยฯ์ 

เด็กนักเรยีนใน.
ศูนย์ 

- - - - - 

ตลอดทั้งป ี เกิดความ
ผูกพัน
ระหว่าง 
ศูนย์ กับวัด
และเกดิ
ค่านิยมที่ด ี

ส านักปลดั
,ศพด. 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการออม
ทรัพย์นับทวี 

 

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
เด็กรู้จักการออม และ
ความประหยัด 

เด็กนักเรยีนใน.
ศูนย์ 
 - - - - - 

ตลอดทั้งป ี เด็กรู้และ
เห็นคุณคา่
ของการ
ประหยดัและ
อดออม 

ส านักปลดั
,ศพด. 

10 โครงการไหว้คร ู

 
เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
รู้จักและเห็น
ความส าคญัของพิธีไหว้
คร ู

 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์ฯ 

 - - - - - 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

 

เด็กนักเรยีน
รู้จักและเห็น
ความส าคญั
ของพิธีไหว้
คร ู
 

ส านักปลดั
,ศพด. 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการถวาย
เทียนพรรษา 

 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชนได้เรยีนรู้และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณี ท่ีดีงามของ
ไทยให้คงอยู่สืบไป 

 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 
 
 

- - - - - 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

เด็กนักเรยีน 
ผู้ปกครอง
และชุมชน
ร่วมกันสืบ
สานจารตี
ประเพณี
วัฒนธรรม
และร่วมกัน
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
อันดีของ
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั
,ศพด. 

12 โครงการลอย
กระทง 

 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน ตระหนักถึง
คุณค่าและความส าคญั
ของวัฒนธรรม
ประเพณีไทยควบคู่กับ
การพัฒนาการด้าน
วิชาการ 

 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์ฯ 

 

- - - - - 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

เด็กนักเรยีน
ได้เรียนรู้และ
สืบทอด
วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
งานของไทย 

 

ส านักปลดั
,ศพด. 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการสู่ฝันวัน
สดใส (วันข้ึนปี
ใหม)่ 
 
 

เพื่อจัดประสบการณ์ที่
หลากหลายให้เด็ก
นักเรียนได้เรียนรูโ้ดย
การเช่ือมต่อผสมผสาน
และสมัผสักับชีวิตจริง
ได้อย่างเหมาะสม 
 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์ฯ 
 

- - - - - 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

เด็กนักเรยีน
ได้เรียนรู้และ
สืบทอด
วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
งามของไทย 
 

ส านักปลดั
,ศพด. 

14 โครงการวันเด็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนเกดิความ
เข้าใจและเห็น
ความส าคญัของตนเอง
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคไ์ดร้ับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมต่างๆ 
 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 
 
 

- - - - - 

จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

เด็กนักเรยีน
มีความเข้าใจ
และเห็น
ความส าคญั
ของตนเอง มี
ความคิด
ริเริม่
สร้างสรรค์
ได้รับความ
สนุกสนาน 

ส านักปลดั
,ศพด. 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
ให้สามารถปรับตัวและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์ฯ 
 

- - - - - 

ตลอดทั้งป ี
 

เด็กนักเรยีน
ได้เรียนรู้การ
ด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้
อย่างมี
ความสุขตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลดั
,ศพด. 

16 โครงการห้องเรียน 
2 ภาษา 
 

เพื่อเสรมิทักษะและ
การเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสารส าหรับเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์ฯ 
 

- - - - - 

ตลอดทั้งป ี
 

เด็กนักเรยีน
ได้รับการ
พัฒนา
ส่งเสริม
ทักษะและ
การเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร
ส าหรับเด็ก 

ส านักปลดั
,ศพด. 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจดั
ประสบการณ์การเรียน
การสอนเพื่อพัฒนา
เด็กเล็ก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ครู/ครูผูดู้แลเด็ก 

ผู้ชวยครูผูดู้แล
เด็ก 

 

- - - - - 

ตลอดทั้งป ี

 
ครู/ครูผูดู้แล
เด็ก,ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
จัด 
ประสบการณ์
การเรยีนการ
สอนเพื่อ
พัฒนาเด็ก
เล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั
,ศพด. 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการวิจัยชั้น
เรียน 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการ
วิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการศึกษา
ส าหรับเด็กเล็ก 

ครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

-แก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์
จากเด็ก 

-แก้ไขปัญหาที่
พบกับตัวเด็ก
รายบุคคล 
 

- - - - - 

ตลอดทั้งป ี

 
ครู/ครูผูดู้แล
เด็ก,ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
จัด
ประสบการณ์
การเรยีนการ
สอนเพื่อ
พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั
,ศพด. 

19 โครงการผลติสื่อ
การเรยีนการสอน 
 
 

เพื่อพัฒนาครู/ครู
ผู้ช่วย/ครผูู้ดูแลเด็กให้
มีความสามารถในการ
จัดท าสื่ออุปกรณ์
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาไดส้อดคล้อง 

ครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ด าเนินงานตาม
โครงการ - - - - - 

ตลอดทั้งป ี

 
ศูนย์ฯมีการ
ส่งเสริม
พัฒนาครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กให้
มี
ความสามารถ 

ส านักปลดั
,ศพด. 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการจดัประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์ มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย ์
 
 

- - - - - 

ตลอดทั้งป ี คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ
ได้มสี่วนร่วม
ในการจัด
การศึกษาการ
พัฒนาศูนย์ 
ให้ได้
มาตรฐาน 

ส านักปลดั
,ศพด. 

21 โครงการจดัท าแผน
ด าเนินการพัฒนา
งานอย่างมีระเบียบ 
แบบแผนเละเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ศพด.อบต.ทรงคนอง 
มีหลักสูตรของ
สถานศึกษาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือใช้ในการ
เรียนการสอน 

มีแผนพัฒนา
การศึกษาของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรง
คนอง 

เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินการ 

- - - - - 

แผนพัฒนา
การศึกษาของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรง
คนอง 

มีแผนการ
ศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการ 

ส านักปลดั
,ศพด. 

 
 
 
 
 
 
 



119 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการจดัท า
หลักสตูร
สถานศึกษาท่ี
เป็นอัตลักษณ์
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
บริบทและการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สิ่งส าคญั 

ศพด.อบต.ทรงคนอง 
มีหลักสูตรของ
สถานศึกษาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียน
การสอน 

มีหลักสูตรใน
สถานศึกษาเป็น
เครื่องมีในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- - - - - 

หลักสตูรของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
หลักสตูรที่ได้
มาตรฐาน
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
บริบทการ
ด ารงชีวิต
และส่งเสรมิ
พัฒนาการ
ของเด็กครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลดั
,ศพด. 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด 

1.เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
2.เพือ่ให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายและ
จิตใจแข็งแรงและ
เข้มแข็งขึ้น 
3.เพื่อรณรงค์ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิโดนใช้
กีฬาเป็นสื่อ 

จัดแข่งขันกีฬา
ส าหรับประชาชน
ภายในต าบล 

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

ปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

1.ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้
เกิด
ประโยชน ์
2.ประชาชน
ได้รูจ้ักการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการอบรมให้
ความรู ้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้ถึง
แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

จัดอบรมให้
ความรู ้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดให้แก่
ประชาชน  

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

ปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

ประชาชน 
ได้รับความรู้
ในการรู้จัก
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

กอง
สาธารณสุข 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 

โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสารไอโอดีนมาก
ขึ้น  

รณรงค/์อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
สารไอโอดีน
มากขึ้น  

กอง
สาธารณสุข 

 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมไม่ใหม้ีการเกิด
หรือมีการแพร่ระบาด 
โรคไขเ้ลือดออกใน
พื้นที่ต าบลทรงคนอง 

1.ป้ายรณรงค์
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
2.จัดซื้อน้ ายาเคมี
พ่นก าจัดยุงลาย
และทรายอะเบท
ก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 

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

จ านวนการ
รณรงค์ป้องกัน 
4 ครั้ง/ปี 

 

ไม่มีหรือลด
การแพร่
ระบาดของ
โรค
ไข้เลือดออก
และการแพร่
พันธุ์ของ
ยุงลายใน
พื้นที่ต าบล
ทรงคนอง 

กอง
สาธารณสุข 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า  

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมไม่ใหม้ีการเกิด
หรือแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.ป้ายรณรงค์การ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

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

จ านวนสุนัขที่
ได้รับการฉีด
วัคซีน 

ไม่มีหรือลด
การแพร่
ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้าในพ้ืนท่ี
ต าบลทรง
คนอง 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคต าบล 
ทรงคนอง 

เพื่อให้แหล่งจ่ายน้ า
แหล่งผลิตน้ าของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนองมี
คุณภาพทีไ่ด้มาตรฐาน
ของน้ าอุปโภค บริโภค 

แหล่งผลิตน้ า
แหล่งจ่ายน้ าของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรง
คนอง (หอถัง
ประปาบาดาล) 
และคลองที่เสี่ยง
ต่อการเน่าเสีย,
แหล่งน้ าเสยี เช่น 
โรงงาน,ชุมชน,
ห้องเช่า 

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

จ านวนแหล่ง
ผลิตน้ า
แหล่งจ่ายน้ าที่
ได้รับการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

แหล่งจ่ายน้ า
แหล่งผลิตน้ า
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทรง
คนองมี
คุณภาพทีไ่ด้
มาตรฐานน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กอง
สาธารณสุข 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" 

1. เพื่อกระตุ้นให้สตรี
ในต าบลตรวจเตา้นม
ด้วยตนเอง 
2. เพื่อเป็นการค้นหา
และเฝ้าระวังมะเร็งเต้า
นมในระยะเริม่ต้น 
3. เพื่อลดอัตราการ
ตายด้วยโรคมะเร็งของ
สตรีในต าบล 

1. อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
2. สื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

1. สตรีใน
ต าบล
สามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได้
2. มีสื่อ
ต้นแบบเพื่อ
การถ่ายทอด
องค์ความรู้
การตรวจเต้า
นมด้วย
ตนเองและ
การปฏิบัติ
ตนเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิด
โรคมะเร็ง 
3. อัตราการ
ตายด้วย
โรคมะเร็ง
ของสตรีใน
ต าบลลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
การตั้งครรภไ์ม่
พร้อมในวัยรุ่น 

เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น 

9,900
(สปสช) 

9,900
(สปสช) 

9,900
(สปสช) 

9,900
(สปสช) 

9,900
(สปสช) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
การตั้งครรภ์
ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

กอง
สาธารณสุข 

 

9 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแล
สุขภาพกลุม่
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลทรงคนองได้รับ
การส่งเริมและฟื้นฟู
สุขภาพร่างกาย  

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลทรงคนอง 100,000 

(สปสช) 
100,000 
(สปสช) 

100,000 
(สปสช) 

100,000 
(สปสช) 

100,000 
(สปสช) 

จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายมุี
สุขภาพท่ีดีขึ้น กอง

สาธารณสุข 

10 โครงการอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 
(หมายเหตุ : 
จ านวน 6 หมู่ หมู่
ละ 20,000 บาท) 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อบรมและ
ป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

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

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารหรือ
พัฒนากองทนุ
หลักประกัน 

คุณภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีให้มี
ประสิทธิภาพ 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง 
 
 

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

จ านวนเงิน
สมทบกองทุน 

เสรมิสร้าง
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
และสร้าง
แผนสุขภาพ
ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการสร้างเสรมิ
สุขภาพผูสู้งวัย 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุโดยการ
ตรวจสุขภาพและการ
ให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ 

ตรวจสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอาย ุ

11,300 
(สปสช) 

11,300 
(สปสช) 

11,300 
(สปสช) 

11,300 
(สปสช) 

11,300 
(สปสช) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
ความรู้ เจต
คต ิทักษะ
และการ
ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการกินอย่าง
ไร้โรค บรโิภคอย่าง
ไร้ความเสีย่งจาก
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบลมี
ความรู้ความเข้าใจการ
บริโภคอยา่งปลอดภัย 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการลด
ภาวะเสี่ยงของ
การเกิดโรคที่เกดิ
จากบริโภค
อาหารที่มี
สารเคมีที่เป็นพิษ
ตอ่ร่างกาย 

12,600 
(สปสช) 

12,600 
(สปสช) 

12,600 
(สปสช) 

12,600 
(สปสช) 

12,600 
(สปสช) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ประชาชนใน
เขตต าบลมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริโภค
อาหารที่
ปลอดภัยจาก
สารเคมีและ
สารพิษ 

กอง
สาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก าจดั
วัชพืชในแม่น้ า คู 
คลอง (ค่าจ้างเหมา
บริการก าจดัวัชพืช
ในแม่น้ า คู คลอง) 

เพื่อให้เกิดความ
สะอาดสวยงามและ
ป้องกันการเน่าเสยีของ
น้ าในแม่น้ า คู คลอง 

ก าจัดวัชพืชใน
แม่น้ า คูคลองใน
พื้นที่ต าบลทรง
คนอง 

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

ร้อยละของ
คลองที่มีความ
สวยงามและ
ไม่ให้เน่าเสีย 

แม่น้ าคูคลอง
ในพื้นที่
ต าบลคูคลอง
ในพื้นที่
ต าบลทรง
คนองสะอาด
สวยงามและ
ลดปัญหาน้ า
เน่าเสยี 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ริมถนนต าบล
ทรงคนอง (ดูแล
ต้นไม ้ตกแต่งกิ่งไม้ 
ตัดหญา้ ปลูกต้นไม้
ทดแทนของเดิม) 

เพื่อให้ริมถนน เกาะใน
พื้นที่ต าบลทรงคนอง
เกิดความสะอาด
สวยงามรม่รื่น 

ภายในพื้นที่
ต าบลทรงคนอง 

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

ร้อยละของ
จ านวนถนน
และเกาะกลาง
ถนนเกิดความ
สวยงาม 

ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลทรง
คนองมีความ
สะอาด
สวยงามรม่
รื่น 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการจ้างเหมา
บริการก าจดัขยะ 

เพื่อให้พื้นที่ต าบลทรง
คนองเกิดความสะอาด
และเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลทรง
คนองและน าไป
ก าจัด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

จ านวนหรือ
ปริมาณขยะที่
จัดเก็บแล้วน าไป
ทิ้งบ่อขยะ 

พื้นที่ สะอาด 
สวยงามและ
ลดปัญหา
ขยะตกค้าง 
 

กอง
สาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการจดัซื้อ
ภาชนะรองรับขยะ 

เพื่อให้มีภาชนะรองรับ
ขยะที่เหมาะสม 

จัดหาภาชนะ
รองรับขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนผู้เข้าใช้
บริการจดัเก็บ
ขยะ 

มีภาชนะที่ท้ิง
ขยะอย่าง
เหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการลดคดัแยก
ขยะมูลฝอย 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคดั
แยกขยะการลด
ปริมาณขยะ 

จัดอบรมให้
ความรู้กับ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

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

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่
น าไปก าจัด
ลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการอบรมการ
ดูแลรักษาและ
ป้องกันน้ าเน่าเสีย
และบ าบดัน้ าเสีย
ในแหล่งน้ า 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและการสร้าง
จิตส านึกในการดูและ
รักษาและการป้องกัน
น้ าเน่าเสยีและบ าบัด
น้ าเสียแหล่งน้ า 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนผู้สนใจ 
และกลุม่ 
เป้าหมาย กลุ่ม
ประชาชนท่ีอาศัย
ริมคลอง 

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

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ลดมลพิษ
และมี
จิตส านึกใน
การรักษา
คุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ า 

กอง
สาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการรังวัดและ
จัดท าแนวเขตที่ดิน 

เพื่อให้สาธารณะหรือที่
หลวงหรือท่ีดินของ
อบต.มีแนวเขตที่
ชัดเจน 

1. รังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
,ที่หลวง,ที่ดิน
อบต.,ที่ดินใน
กรรมสิทธ์ิของ
อบต.,ที่ดินท่ีมีผู้
อุทิศให้แก่อบต. 
2. จัดท าแนวเขต 

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

จ านวนแปลง
ที่ดินท่ีได้รับการ
รังวัดแนวเขต 

ที่สาธารณะ
ประโยชน/์ที่
หลวง/ที่ดิน 
อบต./ที่ดิน
ในกรรมสิทธ์ิ
ของอบต./
ที่ดินท่ีมีผู้
อุทิศให้แก่
อบต.มีแนว
เขตที่ชัดเจน
และเป็นไป
อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการจดัอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุม
อาคาร การขุดดิน
และถมดิน และ
พรบ.ผังเมือง  
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุม
อาคาร การขุดดินและ
ถมดินและพรบ.ผัง
เมือง  
แก่ประชาชนในเขต
ต าบลทรงคนอง 

จัดอบรมให้กับ
ประชาชนในเขต
ต าบลทรงคนอง 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ประชาชน 
ในเขตต าบล
ทรงคนองมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ควบคุมอาคาร
การขุดดินและ
ถมดินและพรบ.
ผังเมืองเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ควบคุม
อาคาร การ
ขุดดินและถม
ดินและพรบ. 
ผังเมือง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งซุม้
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินท
รมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี และเป็น
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ติดตั้งซุ้มเฉลมิ     
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินท
รมหาวชิราลง
กรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว
จ านวน 2 ซุ้ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จ านวนซุ้มเฉลิม
พระเกียรติที่
ด าเนินการ
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การแสดง
ความ
จงรักภักด ี

และเทิดทูน
สถาบัน 
พระ 
มหากษัตรยิ ์

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 

- เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักถึงคณุธรรม
และจริยธรรม การใช้
หลักไปปรับใช้ด้วย
ความสุจริต 

1. ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนองมี
ความรู้ความ
เข้าใจในหน้าท่ี
และภารกิจของ
ตนเองและมี
วิสัยทัศน์เพิ่มมาก
ขึ้น  
2. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง 
ตามนโยบายของ
รัฐบาลและกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 

ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การป้องกันการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
ในโครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การป้องกัน
การทุจริต 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

   

3. ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ความรัก 
ความสามัคคี
สามารถพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
เพื่อน ามา
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาท้องถิ่นให้
มีความ
เจริญก้าวหน้า
ต่อไป   
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน เพื่อส่งเสรมิ
การบริหารราชการ
ตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล  

- เพื่อสร้างจิตส านึก 
เสรมิสร้างความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ และ
ปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต การ
บริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 

1. ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรงคนองมี
ความรู้ความ
เข้าใจในหน้าท่ี
และภารกิจของ
ตนเองและมี
วิสัยทัศน์เพิ่มมาก
ขึ้น  
2. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง 
ตามนโยบายของ
รัฐบาลและกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

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

ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ฝึกอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
เพื่อส่งเสริมการ
บริหารราชการ
ตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
ในโครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การป้องกัน
การทุจริต 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการขอรับการ
สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติราชการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านสา
ธารณภัย ด้านการ
ส่งเสริมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรค เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับศูนย์ปฏิบัติ
ราชการร่วมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

จ านวน
งบประมาณที่
ให้การ
สนับสนุน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
ทรงคนอง 

ส านักปลดั 

7 โครงการจดัการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 
 (อบต.ทรงคนอง)  

1. เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสรมิการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

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

จ านวนร้อยละ
ของผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งท่ีมาใช้
สิทธ์ิ 

1. การได้มา
ซึ่งผู้บริหาร
และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
2. การได้มา
ซึ่งการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ศาลเจ้า
ศาลาดินสุดเขต
ทรงคนองพร้อมท่อ
ระบายน้ า 

หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ
ต าบลมหาสวสัดิ ์

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคสล.กว้าง 6 
เมตร หนา 0.20 
เมตร ยาว 1,198 

เมตร และ ท่อ
ระบายน้ าขนาด 
Ø 0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,527 เมตร 

เชื่อมต่อต าบล
มหาสวสัดิ ์

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วปลอด 

ภัยเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

และ 

(อบจ.) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ า
จากเขตต าบล
ทรงคนอง 

หมู่ที่ 1 สิ้นสุด
เขตต าบล 

บางเตย  

เพื่อระบายน้ าช่วงน้ า
หลาก เพ่อไม่ให้น้ า
ท่วมถนน 3316 
ระบายลงคลองบาง
เตย 

ขนาดทางระบาย
น้ า 1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 
2,700 เมตร 10,0000,00 10,0000,00 10,0000,00 10,0000,00 10,0000,00 

จ านวนราง
ระบายน้ า คสล.
ที่ก่อสร้าง 

การระบายน้ า
จากครัวเรือน 
และถนน มี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

แขวงการ
ทาง 

สมุทรสาคร 

3 โครงการก่อสร้าง
เขื่อน จากประตู
ระบายน้ าคลอง
สุคตถึงปาก
แม่น้ า ระยะทาง 
380 เมตร 

หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

ก่อสร้างเขื่อน 
จากประตูระบาย
น้ าคลองสุคตถึง
ปากแม่น้ า 
ระยะทาง 380 
เมตร 

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

ร้อยละจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพิ่ม
มากขึ้น 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้างรมิ
คลอง
สาธารณะ 

กรม
ชลประทาน 

 
 
 
 
 
 
 



137 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าถนนสาย 
3316 จากเขต
ต าบลบางเตยถึงสุด
เขต หมู่ที่ 1 
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 2 
ต าบลทรงคนอง 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

ท่อระบายน้ า
ขนาด Ø 0.80 
เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 
เมตร ระยะทาง
ยาว 1,300 เมตร 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ีมี
ฝนตก 

กองช่าง 
(แขวงการ
ทาง จ.

สมุทรสาคร) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้าง
เขื่อน คสล. กันดิน
พังทลาย เริ่มจาก
ถนน 3316 ไป
สิ้นสุดปากคลอง
คราม   
หมู่ 2  

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

เขื่อน คสล.
ป้องกันดิน
พังทลายผนัง
เขื่อนสูง 2.00 
เมตร ระยะทาง
ยาว 1,600 เมตร 
 

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 

ร้อยละจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพิ่ม
มากขึ้น 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้างรมิ
คลอง
สาธารณะ 

กองช่าง  
(ทางหลวง
ชนบท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ผิวจราจร
ถนนร่วมใจภักดิ์
สามัคคี 2019  
(เลียบคลองยาว)  
หมู่ที่ 3 ต าบลทรง
คนอง 
เชื่อมต่อหมู่บ้าน
พริก หมู่ที่ 1  
ต าบลหอมเกรด็ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนค
สล.ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
ยาว 350 เมตร  
 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วปลอด 

ภัยเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

และ 

(อบจ.) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการก่อสร้าง
เขื่อน คสล.ป้องกัน
ดินพังทลายริม
คลองยาว เริ่มจาก 
แนวเขื่อนเดิม
ประตรูะบายน้ า
คลองยาว ไปสิ้นสุด
ที่ระยะทาง 250
เมตร 
หมู่ที ่3 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันดิน
พังทลาย ผนัง
เขื่อนสูง 2.00 
เมตร ระยะทาง
ยาว 85 เมตร 
พร้อมสเตย์ช่วง
เว้นช่วง 

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

ร้อยละจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพิ่ม
มากขึ้น 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้างรมิ
คลอง
สาธารณะ 

กองช่าง 
และ 

(อบจ.) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้าง
ประตรูะบายน้ า
คลองกระเบา เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันด้าน
อุทกภัยช่วงน้ าท่วม
และด้านการเกษตรใน
หน้าแล้ง 

ก่อสร้างประตู
ระบายน้ าขนาด
เล็กตามแบบกรม
ชลประทานและ
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

สามารถ
ควบคุม
ปริมาณน้ า
เข้า-ออก
คลองได ้

กรม
ชลประทาน,

กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 

9 โครงการปรับปรุง
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมี
ศักยภาพ พัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว
ทางน้ า ก่อสร้าง
โป๊ะท่าเทียบเรือวัด
ทรงคนอง 

หมู่ที่ 5 

ประชาชนไดส้นับสนุน
และส่งเริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกาะลดัอีแท่นทางเรือ
เชื่อมโยงตลาดน้ าดอน
หวาย 

ก่อสร้างโป๊ะท่า
เทียบเรือขนาด 
4.00x8.00เมตร
x1.20เมตร 
พร้อมสะพานข้ึน
ลง กว้าง 
1.50x12 เมตร 
บริเวณหน้า
โรงเรียนวดัทรง
คนอง 

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

จ านวน
ประชาชนไดร้ับ
ได้รับความ
สะดวกและมี
จุดพัก
รถจักรยาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
จุดพักรถท่ี
ปลอดภัย 

สนง.ฯ 
อบต.

(ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด

นครปฐม) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

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

1. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมาในเวลา
กลางคืน 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างริมทางถนน
พุทธมณฑลสาย 7 
วัดทรงคนองถนน
เทิดพระเกยีรติ 
สมเด็จหมู่ 4,5 
เชื่อม 
ต่อซอยทรงคนอง 
4 หมู่ 2 ติดตั้งเสา
โคมไฟระบบกิ่ง
เดี่ยวชนิดเสาตรง
ปลายชุบกัลป์วา
ไนท์กิ่งเดี่ยว 1.5 
นิ้ว โคมไฟระบบ 
LED Street light 
120 w พร้อม
อุปกรณ์ควบคมุ
และซ่อมเซอร์วสิ
บริเวณโคนเสา
ไฟฟ้าจ านวน 101 
ต้น ระยะทาง 
3,137  เมตร  

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอด 
ภัยเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 
(หรือ

หน่วยงาน
อื่น) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที ่6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการเปลี่ยน
หม้อแปลง
กระแสไฟฟ้า 

หมู่ที่ 5 

 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระหว่างคลอง
ยายม้วน และ
คลองประดู ่

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างตลอดทาง 
จากบ้านนางสายใจ   
อังคณากุล ถึงบ้าน 
นายสมชาย แก้ว
แจ้ง 

หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟถนน 
LED ML 120 W 
แสงส้มจ านวน 6 
ชุด พร้อมมิเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 5 
แอมป์ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาขนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขต
เขตปักเสาไฟ รมิ
ถนนสาธารณะ 

หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เริ่มจากทีด่ินนาย 

บุญรอด แก้วแจ้ง 

ไปถึงที่ดินนาย
ส าเนา   บุญช่วย 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยบริเวณหม้อ
แปลงไฟฟ้าเข้าถึง
บ้านนางสาวแจ่ม
จันทร์   สุขตาล 

หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

บริเวณซอย
บริเวณหม้อแปลง
ไฟฟ้าเข้าถึงบ้าน
นางสาวแจ่ม
จันทร์   สุขตาล 
 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาขนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

6 โครงการยา้ยเสาไฟ
พร้อมติดตั้งไฟส่อง
สว่าง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เริ่มจากบา้นนาง
พยุง   รุ่มนุ่ม ถึง
สุดที่ดินนาง
ประจบ   ทอง
ทับทิม 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เริ่มจากสะพาน 3 

ถึงบริเวณบ้าน
นายนกเล็ก   
แก้วแจ้ง 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
จากท่ีดินนายอุทัย   
สวัสดิจ์ันทร์ถึงท่ีดิน
นางลาวัลย์   ชิด
เชื้อ ระยะทาง 200 
เมตร (ช่วงที่ 1) 
ตลอดแนวทาง
สาธารณะและจาก
ที่ดินนางวัลย์   ชิด
เชื้อไปสิ้นสุดที่ดิน
นางฝนทอง   
เกียรติประชา 
ระยะทาง 200 
เมตร (ช่วงที่ 2) 
ตลอดแนวทาง
สาธารณะ พร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เริ่มจากท่ีดินนาย
อุทัย   สวัสดิ์
จันทร์ถึงท่ีดิน 
นางลาวัลย์   ชิด
เชื้อ ระยะทาง
ยาว 200 เมตร 
(ช่วงที่ 1) 
และเริ้มจากท่ีดิน
นางวัลย์   ชิดเช้ือ 
ไปสิ้นสุดที่ดินนาง
ฝนทอง   เกียรติ
ประชา ระยะทาง
ยาว 200 เมตร  
(ช่วงที่ 2) 
 

250,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

250,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

250,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

250,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

250,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 



145 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณคลองบ้าน
เหนือถึงคลองลัดอี
แท่น 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ี
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงและมี
ควำมปลอดภัยใน
ช่วงเวลำกลำงคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ LED 
ขนาด 120 วัตต์ 
พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 21 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

150,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

150,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

150,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

150,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

150,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณบา้นนางล า
จวน   มนะเวศน์ 
ถึงบ้านนายมานพ   
บุญช่วย 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ี
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงและมี
ควำมปลอดภัยใน
ช่วงเวลำกลำงคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ LED 
ขนาด 120 วัตต์ 
พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

10,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

10,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

10,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

10,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

10,000 

(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาขนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 1 จุด 
บริเวณบา้นนาง
พยุง   รุ่มนุ่ม 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ LED 
ขนาด 120 วัตต์ 
พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 จุด 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

12,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

12,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

12,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

12,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

12,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาขนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน 9 จุด 
บริเวณบา้นนาย 
จีรเดช   รุ่มนุ่ม - 
ทางตัน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะLED 
ขนาด 120 วัตต์ 
พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 9 จุด 

58,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

58,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

58,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

58,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

58,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาขนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
พาดสายและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งมิเตอร์
ใหม่ ระยะทางรวม 
100 เมตร ซอย
สะพาน 2บริเวณ
บ้านนายเสนาะ   
อินแขก ถึงบ้าน
นายส าเนา    
บุญช่วย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ LED 
ขนาด 120 วัตต์ 
พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 จุด 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

300,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

300,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

300,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

300,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

300,000 
(ประมาณ
การการ
ไฟฟ้า) 

 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาขนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา กองช่าง 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการลดต้นทุน
การผลิตและแปร
รูป โดยใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย ์
(โซล่าเซลล์) 

1. ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน 
2. สร้างประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภณัฑ ์

การลดพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ผลิตและแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์
1. วิสาหกิจ/
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
2. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

400,000 20,000 20,000 - - 

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน 
2. มีต้นแบบ
การใช้
เทคโนโลยี
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

สพจ.นฐ,/ 
อบต.ทรง

คนอง 

2 โครงการส่งเสริม
การใช้บ่อหมักก๊าซ
ชีวภาพ (ไบโอแก็ส) 

1. ลดประมาณของเสีย
ในชุมชน 
2. ลดประมาณการใช้
แก๊ซ LPG 

1. ชุมชนมีบ่อ
หมักก๊าซชีวภาพ 
2. สามารถน า
ก๊าซท่ีได้มา
ทดแทน LPG 

150,000 40,000 40,000 - - 

 ในพื้นทีต่ าบล
ทรงคนองมี
บ่อหมักก๊าซ
ชีวภาพเป็น
ต้นแบบการ
ลดพลังงาน 

สพจ.นฐ,/ 
อบต.ทรง

คนอง 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการแปรรูป 
เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภณัฑ์ โดยใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย ์
(โรงอบแห้ง) 

1. ลดต้นทุนการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
2. ใช้ประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภณัฑ์ 
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

โรงงานมีโรง
อบแห้งด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
1. วิสาหกิจ/กลุ่ม
เกษตรกร 
2. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

150,000 20,000 20,000 - - 

 1. พื้นที่ต าบล
ทรงคนองมี
โรงอบแห้ง
เป็นต้นแบบ
การลดใช้
พลังงาน 
2. สามารถ
ลดค่าใช้จ่าย
และกระจาย
รายได้กลับสู่
ท้องถิ่น 

สพจ.นฐ,/ 
อบต.ทรง

คนอง 

4 โครงการสร้าง
จิตส านึกการ
ประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้า และ
ปรับเปลีย่น
อุปกรณ์ไฟฟ้า LED 

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

1. ประชาชนเกิด
ความสนในการใช้
พลังงานมากขึ้น 
2. ประชาชนใน
ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการ
ประหยดัพลังงาน 
3. ประชาชนใน
พื้นที่เปลี่ยนมาใช้
พลังงานไฟฟ้าท่ี
ประหยดัพลังงาน 

32,000 32,000 32,000 - - 

 ประชาชนใน
พื้นที่มี
จิตส านึกใน
การประหยัด
และรูจ้ักวิธี
อนุรักษ ์

สพจ.นฐ,/ 
อบต.ทรง

คนอง 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการผลติน้ ามัน
B50 เพื่อใช้กับ
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

1. ส่งเสรมิการน า
ผลผลติทางการเกษตร
เหลือใช้ เช่น เศษ
มะพร้าว มาใช้ให้เกดิ
ประโยชน ์
2. ลดค่าใช้จ่ายด้าน
การใช้พลังงาน 
3. ส่งเสรมิการใช้ไปโอ
ดีเซลแทนเชื่อเพลิง
ประเภทอื่น 

1. ประชาชนใน
พื้นที่หันมาใช้ 
ไบโอดีเซล (B50) 
มากขึ้น 
 

250,000 10,000 10,000 - - 

 1. มีการ
ผลิตไบโอ
ดีเซล (B50) 
และมี
ประชากรที่
หันมาใช้ไบโอ
ดีเซลมากขึ้น 
2. ส้รางมูลคา้
ให้กับวัตถุดิบ
เหลือใช้ทาง
การเกษตร
และกระจาย
รายได้กลับสู่
ชุมชน 

สพจ.นฐ,/ 
อบต.ทรง

คนอง 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า 

1. เพื่อลดประมาณ
ของเสียในชุมชน 
2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับ
วัสดุเหลือท้ิงจากชุมชน 

1. สามารถลด
ปริมาณของเสีย
ในชุมชน 
2. ประชากรมี
รายได้มากข้ึน
เนื่องจากการน า
ของเหลือท้ิงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

350,000 20,000 20,000 - -  

ประชาชน
รู้จักวิธีคัด
แยก 
เพิ่มมูลค่า
ของขยะและ
มีรายได้จาก
การขายขยะรี
ไซเคลิ 

สพจ.นฐ,/ 
อบต.ทรง

คนอง 
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 ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการอบรมให้
ความรู้บุคลากร
และผู้น าชุมชน 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชน 
2. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมดา้น
พลังงานในชุมชน 

1. บุคลากรใน
ชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับพลังงาน
เพิ่มมากข้ึน 
2. ประชากรใน
พื้นที่สนใจเรื่อง
พลังงานมากขึ้น 
เช่นการอนุรักษ์
พลังงานใน
ครัวเรือน 

20,000 40,000 60,000 - - 

 ประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่วม
กิจกรรมและ
เป็น
อาสาสมัคร
พลังงาน 
ชุมชนมี
ความรู้เรื่อง
พลังงานงาน
เพิ่มขึ้น 

สพจ.นฐ,/ 
อบต.ทรง

คนอง 

8 โครงการสร้างเสรมิ
เทคโนโลยีพลังงาน
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้
การประหยัดพลังงาน 
2. น าเทคโนโลยี
พลังงานมให้กับกลุ่ม
อาชีพ 

1. กลุ่มอาชัพมี
ความรู้ด้าน
พลังงานเพิ่มขึ้น 
2. กลุ่มอาชีพ
สามารถน า
เทคโนโลยีมา
ปรับใช้กับกลุ่ม
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

42,000 42,000 42,000 - - 

 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนการ
ผลิตให้กับ
กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการเสรมิสร้าง 
การรับรูเ้ยาวชน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

1. เพื่อเป็นการสร้าง
การรับรูด้้านสาธารณ
ภัยให้แก่เครือข่ายของ
เยาวชน รวมถึงการเข้า
มามีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวงั แจ้งเตือนภัย 
และช่วยเหลือตัวเองใน
เบื้องต้น 

2. เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักใน
การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยรวมทั้งมี
ทักษาชะสามารถใช้
ชีวิตที่ปลอดภัย 

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
4-6 ของโรงเรียน
วัดทรงคนอง  

(กิมไน้บ ารุงวิทย์) 

101,250 101,250 101,250 101,250 101,250 

จ านวนนักเรียน
75 คน/รุ่น 

 

เพื่อเป็นการ
สร้างการรับรู้
ด้านสาธารณ
ภัยให้แก่
เครือข่ายของ
เยาวชน 

เพื่อให้
เยาวชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
ความ
ตระหนักใน
การลดความ
เสี่ยง 

ส านักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัด

นครปฐม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

  

3. เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทร่วมกับกรม
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในการ
ถ่ายทอดความรูด้้าน 
สาธารณภัยให้แก่
เยาวชน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการบ าบดัน้ า
เสีย 

1. เพื่อฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
2. เพื่อบ าบัดและฟื้นฟู
น้ าเสียในชุมชน 

1. สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนต าบลทรง 
คนองมีดีขึ้น 
2. คลอง
ชลประทานใน
ชุมชนต าบลทรง
คนองปราศจาก
น้ าเสียและขยะ 

38,000 38,000 38,000 - - 

 ประชากรใน
ต าบลทรง
คนองมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
มีผลทาง
การเกษตรที่
ดี 

สพจ.นฐ, 
อบต.ทรง

คนอง 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อป้องกัน 
สอดส่อง 
ระมัดระวัง
ความ
ปลอดภัย 
ตลอดจนให้
การช่วยเหลือ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่าง
ทันท่วงที 

รถบรรทุก (ดีเซล) - แบบดบัเบิล้
แค็บ 8.2.1 ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซ ี
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ 
1.) เป็นกระบะส าเรจ็รูป 
2.) ห้องโดยสารแบบดับเบิล้แค็บ 
3.) เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ 
4.) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

854,000 - - - - ส านักปลดั 

2 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 
 

เพื่อใช้ในการ
ป้องกันเฝ้า
ระวังภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น
จากมิจฉาชีพ
และใช้เป็น
ข้อมูลในการ
สืบค้น 

ติดตั้งกล้อง CCTV ภายใน
ส านักงานอบต.ทรงคนอง จ านวน 
8 ชุด 
 

300,000 - - - - ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 
 

เพื่อใช้ในการ
ป้องกันเฝ้า
ระวังภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น
จากมิจฉาชีพ
และใช้เป็น
ข้อมูลในการ
สืบค้น 

ติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 2 จุด 
- บริเวณหน้าที่ท าการกองทุน 
(หันหน้าเข้าท่ีท าการ) 
- บริเวณหน้าที่ท าการกองทุน 
(หันหน้าไปทางถนนดอนหวาย) 
หมู่ที่ 1 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลดั 

4 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 
 

เพื่อใช้ในการ
ป้องกันเฝ้า
ระวังภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น
จากมิจฉาชีพ
และใช้เป็น
ข้อมูลในการ
สืบค้น 

ติดตั้งกล้อง CCTV ทรงคนอง 
ซอย 13 จ านวน 3 จุด 
หมู่ที่ 5 

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์อื่น เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 
และป้องกัน
การเกิดอุบัตติุ
ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง 

ติดตั้งกระจกโค้ง จ านวน 2 จุด 

- บริเวณโค้งหักศอก 

บ้านนางสาววริษฐา  ทรัพย์พญา 

- บริเวณที่ดินนายอุดม   ปู่อ่ิม 

ติดตั้งกระจกโค้ง จ านวน 2 จุด 

หมู่ที่ 2 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 

6 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์อื่น เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 
และป้องกัน
การเกิดอุบัตติุ
ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง 

ติดตั้งกระจกโค้งซอยสะพาน 2 

จ านวน 1 จุด 
หมู่ที่ 6 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลดั 

7 สาธารณสุข ค่า
ครุภณัฑ ์

จัดซื้อเรือ
เก็บวัชพืช 

เพื่อก าจัด
วัชพืชในแม่น้ า
ล าคลอง 

เรือเก็บวัชพืช จ านวน 2 ล า 

ในพื้นที่ต าบลทรงคนอง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
กอง

สาธารณสุข 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 สาธารณสุข ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
จัดเก็บมลูฝอย 
ป้องกันไม่ให้มี
ขยะตกค้างใน
เขตพื้นท่ี
ต าบล 

 

รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) 
จ านวน 1 คัน 

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต์ 
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีความจุของ
ตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 
และสามารถรับน้ าหนักมลูฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 

(2) ตัวถุงตามด้วยเหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่
น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 

(3) รถรับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 
6,000 กิโลกรัม และน้ าหนักของ
รถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 
12,000 กิโลกรัม 

(4) ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบ
ไฮโดรลิก สามารถผลติแรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว 

(5) มีโคมไฟสญัญาณวับวาบสี
เหลือง 1 ดวง    

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 
กอง

สาธารณสุข 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

9 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์อื่น 1.เพื่อบรรเทา
น้ าเสียใน
แหล่งน้ า 
2. เพื่อป้องกัน
การเน่าเสีย
ของน้ าในล า
คลอง 

ติดตั้งเครื่องกันหันน้ า เติมอากาศ
แบบ 4 ใบพัด 
หมู่ที่ 1 (จ านวน 2 เครื่อง) 
หมู่ที่ 2 (จ านวน 2 เครื่อง) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

กอง
สาธารณสุข 

10 สาธารณสุข ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์กีฬา  ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ในหมู่บ้านศุพิชชา 
(โครงการ 2) 
จ านวน 5 เครื่อง 
หมู่ที่ 1 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
กอง

สาธารณสุข 

 
 


