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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(แก้ไข) ฉบับที่ 2/2564 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 



 
 

 

ค าน า 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข) ฉบับที่ 2/2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
   

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565 (แก้ไข) ฉบับที่ 2/2564 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
  

 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง   หน้า 
 
- เหตุผลและความจ าเป็น     ก 
      
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข) ฉบับท่ี 2/2564 
- บัญชีสรุปโครงการ     1 
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ)   2 - 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ. 2561 – 
2565 (แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น   
 

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง มีการเปลี่ยนแปลงการจ าแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนงานของโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 

เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” และ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
  

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข) ฉบับ
ที ่2/2564 นี้ขึ้นเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป การแก้ไข,เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 2/2564 ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   

 
 
 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (แก้ไข) ฉบับท่ี 2/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม - - 1 1,000,000.00 6 1,775,000.00 10 2,345,000.00 23 3,246,700.00 40 8,366,700.00 
3.1 แผนงานการศึกษา 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 5 100,000.00 

รวม 1 20,000.00 2 1,020,000.00 7 1,795,000.00 11 2,365,000.00 24 3,266,700.00 45 8,466,790.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริม่จาก
ประตูน้ าคลองคราม 
เชื่อมต่อบริเวณบ้าน
นายมานพ 
เม่นนาเกรด็ 
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

โดยใช้ท่อ PE 100 
PN 10 ขนาด 3 นิ้ว 
ระยะทาง 350 เมตร 

- - 160,000 160,000 160,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริม่จาก
ทรงคนอง 7-1 ไปถึง
บ้านนายศักดิ์ชัย 
อั้นคง 
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - 218,000 218,000 218,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

3 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปาเริม่จาก 
บ้านนายประเสริฐ   
แก้วไทรคุ้ง ถึงสะพาน
ทางเข้าบ้านนายวีระ   
คิมประเสริฐ  
หมู่ที่ 5 

1. เพื่อปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

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

- - 126,000 126,000 126,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
อย่าง 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา จากซอย
แม่ส้มเสี้ยว จนสุดเขต
ทรงคนอง  
หมู่ที่ 5 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
อย่าง 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

 
 
 

 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

5 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลใหม่ ภายใน
ต าบลทรงคนอง  
(ทดแทนบ่อเดิมที่
ช ารุดเสยีหาย) 
หมู่ที่ 1 - 6 

ประชาชนในน้ าใช้ที่
สะอาด และเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

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

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

 
 
 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2563 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

6 โครงการปรับปรุง
ระบบกรองน้ าประปา 
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

เพื่อประปรุงระบบ
กรองน้ า ตามแบบ
มาตรฐานของกรม
ทรัพยากรน้ า 

- - - 60,000 60,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปาบริเวณ
ที่ดินบ้านนางแฉล่ม   
สร้อยทองถึงบริเวณ
ที่ดินสร้อยทองพันธุ์ไม้  
หมู่ที1่ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - 80,000 80,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2563 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

8 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา จากบ้าน
นางเสนาะ   ศรีเกษม 
ถึงบ้านนายไพบูลย์   
สุดล้ าเลศิ  
หมู่ที่ 3 

1. เพื่อปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

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

- - - 70,000 70,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

1. ระบบท่อส่ง
น้ าประปามี
คุณภาพมาก
ขึ้น 
2. ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 
3. ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2563 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

9 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา เริม่จาก
ริมถนนซอยทรงคนอง 
11 สุดเขตต าบลทรง
คนอง 
หมู่ที่ 5 

1. เพื่อปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

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

- - - 360,000 360,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

1. ระบบท่อส่ง
น้ าประปามี
คุณภาพมาก
ขึ้น 
2. ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 
3. ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2564 แก้ไข 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

10 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา บริเวณ
บ้านนายส าเนา 
บุญช่วย ถึงบ้านนาง
จ ารูญ   เพ็งปรีชา 
หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - 176,000 176,000 176,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2564 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

11 โครงการขยายท่อเมน
ประปาซอยบา้นนาง 
นุกูล   ปานสมรักษ์     
ตามแนวถนน 
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - - 26,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา เริม่จาก
ที่ดินนายพนม   อิน
แป้น ถึงถุงดินนางสาว
นริศรา   กิ่งสวัสดิ ์
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - - 89,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2564 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

13 โครงการขยายท่อเมน
ประปาซอย (เต็กกอ) 
ตามแนวถนนคสล. 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 2  
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - - 86,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปาบริเวณ
ร้านสร้อยทองพันธุ์ไม้
ไปสิ้นสุดที่ระยะทาง 
210 เมตร  
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - - 59,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2564 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

15 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปาบริเวณ
บ้านนางล าจวน   
เอี๋ยวประเสริฐ ไป
สิ้นสุดทีร่ะยะทาง 
450 เมตร  
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - - 19,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2564 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

16 โครงการขยายท่อเมน
ประปา เริ่มจากโค้งนา
ของนายมโนรมย์    
กิ่งสวัสดิ์ ถึงบ้านนาย
อ านวย   แซ่แต้  
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - - 15,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2564 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - - 71,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริม่จาก
บ้านนายสมชาย  
มาลัยศรี  ถึงบ้านนาง
ลูกอินทร์  ฟักประไพ 
(แนวคลองลัดอีแท่น) 
หมู่ที่ 4 

1. เพื่อปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

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

- - - - 18,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2564 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

19 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริม่จาก
ชายคลองสวนนาย
ไพโรจน์ สุดประเสริฐ
ถึงบ้านนางสมพร   
ซังเก  
หมู่ที่ 4 

1. เพื่อปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

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

- - - - 7,700 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

20 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา เริม่จาก
สวนนายสามารถ   
เจิมสจุริต  ถึงท่อข้าม
คลองธรรมกาย  
หมู่ที่ 4 
 

1. เพื่อปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

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

- - - - 299,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

ผ.02 



 
 

 

มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2564 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

1. เพื่อปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ าประปาใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

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

- - - - 22,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 1/2564 เพ่ิมเติม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับ พ้ืนที่ให้สามารถรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกจิและ กระจายความเจริญ สร้าง ความสุขให้กับประชาชนใน ทุกระดับ  

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานการพาณิชย์ 
แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

22 โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปาเริม่จาก
สะพานคลองราษฎร์
บ ารุงถึงคอสะพาน
ข้ามแม่น้ า 
หมู่ที่ 5 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - - 111,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

23 โครงเปลี่ยนท่อเมน
ประปาบริเวณทีด่ิน
นายวัลลภ   รุ่มนุ่มถึง
สุดซอย พร้อม
อุปกรณ์ประกอบร่วม
ต่อเข้าบ้านเรือน 
หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

- - - - 79,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

ผ.02 



 
 

 

 มาจากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เดิม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แก้ไขเป็น แผนงานการศึกษา 

1 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อใหเ้ด็กและนักเรียนได้
มีกิจกรรมที่สนุกสนาน
และสร้างประสบการณ์
ทางความคิดสร้างสรรค ์

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

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

ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้และ
ความสนุกสนาน
เกิดความกล้าใน
การแสดงออก 

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

แก้ไข ฉบับที่ 2/2564  
---------------------------- 

 ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 
(แก้ไข ฉบับที่ 2/2564) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย”  
 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 8 จึงขอประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (แก้ไข ฉบับที่ 2/2564)            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

    (นายชินปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 
 

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

แก้ไข ฉบับที่ 2/2564  
---------------------------- 

 ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 
(แก้ไข ฉบับที่ 2/2564) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย”  
 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 8 จึงขอประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (แก้ไข ฉบับที่ 2/2564)            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

    (นายชินปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 


