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ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรงคนองที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์      
โดยสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง     
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
   

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
  

 
 

งานแผนงานและงบประมาณ/ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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เหตุผลและควำมจ ำเปน็ 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น   
 

  การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570       ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข ,เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม แผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข,เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการแก้ไข,เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
  

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข,
เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 นี้ขึ้นเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การแก้ไข ,เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) ครั้งที่ 2/2565 ในครั้งนี้ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 
 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 5 7,500,000.00 

รวมทั้งสิ้น 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 1 1,500,000.00 5 7,500,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2565 
ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรเดิม 
1 โครงการวางท่อ

ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

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

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรที่แก้ไข 
1 โครงการวางท่อ

ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ø 0.80 
จ านวน 539 ท่อ 
พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 61 บ่อ 
บริเวณ 
ทรงคนองซอย 2 
(ฝั่งตรงข้ามถนน
ฟุตบาท) 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก 

กองช่าง 

(แก้ไขจำกจำก แผนพัฒนำท้องถิน่ พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 2/2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 
 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ 8 10,880,000.00 8 10,880,000.00 8 10,880,000.00 8 10,880,000.00 8 10,880,000.00 40 54,400,000.00 

รวมทั้งสิ้น 8 10,880,000.00 8 10,880,000.00 8 10,880,000.00 8 10,880,000.00 8 10,880,000.00 40 54,400,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 2/2565 
ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรเดิม 
1 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 

 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามคลอง
ยาว พร้อมปรับปรุง
ผิวจราจรและ
ก่อสร้างเขื่อนกัน
ดินพังทลาย  
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานข้ามไปมาได้
สะดวก 

2.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล.บริเวณที่ดิน
นางทองสุข   
ทองพันธ์ กับนาง
ชุลี   อ่อนหวาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร พร้อมไหล่
ทางข้างละ 1 
เมตร ผนังเขื่อน
กันดิน 

คสล.สูง 2.50 
เมตร ยาว 12 
เมตร,งานถมดิน
คอสะพาน
เชื่อมต่อถนน
กว้าง 5 เมตร ฝั่ง
ละ 10 เมตร  

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

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 

 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
   รายละเอียดตาม

แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

     

  

 

(เปลี่ยนแปลงจำก แผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรเดิม 
2 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
2 โครงการยกระดับ

ถนนพร้อมก่อสร้าง
ผนังกันดินบนสัน
เขื่อน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณถนน
ร่วมใจภักดิ์
สามัคคี 2019  
ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 320 
เมตร ผนังดินสูง 
0.60 เมตร  

2,180,000 2,180,000 2,180,000 2,180,000 2,180,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

(เปลี่ยนแปลงจำก แผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรเดิม 
3 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
3 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล.พร้อม
ผนังกันดิน  
ซอยทรงคนอง 6/1  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนคสล. 
ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 
ความยาวรวม 
385  ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิว
จราจรคสล. 
ไม่น้อยกว่า 
1,925 ตาราง
เมตร พร้อมผนัง
กันดินสูง 0.60 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.10 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

(เปลี่ยนแปลงจำก แผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 20 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรเดิม 
4 โครงการก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันดิน
พังทลายบริเวณ
หน้าบ้านนายสนั่น   
เพ็งนาเรนทร์ เป็น
ระยะทาง 50 เมตร  
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อป้องกันการ
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 

1. ลดการ
พังทลาย
ของดินริม
คลอง 
2. 
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
4 โครงการก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย  
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนนเลียบคลอง 

ผนังเขื่อนสูง 2 
เมตร ระยะทาง
ยาว 50 เมตร 
บริเวณถนนร่วม
ใจภักดิ์สามัคคี 
2019  
 
 

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

ร้อยละหรือ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

1. ลดการ
พังทลาย
ของดินริม
คลอง 
2. 
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

(เปลี่ยนแปลงจำก แผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรเดิม 
5 โครงการก่อสร้าง

เขื่อน เริ่มจากศูนย์
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 

รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
5 โครงการก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายบริเวณศูนย์
การเรยีนรู้ต าบลทรง
คนอง และ รพ.สต.
ทรงคนอง 

ก่อสร้างเขื่อน 
ผนังเขื่อนสูง 2 
เมตร ยาว 63 
เมตร เริ่มจาก
แนวเขื่อนเดิมไป
สิ้นสุดที่บริเวณ
บ้านอ.วาสนา 
เหมือนบุญมาก 

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 

ร้อยละของ
จ านวนคลองที่
ลดการพังทลาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

(เปลี่ยนแปลงจำก แผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 32 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรเดิม 
6 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
6 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล.ต่อจาก
ถนนเดิม พร้อม
ติดตั้งราวกันตก   
หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางสญัจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ถนนสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง
ยาว 350 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,750 
ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งราว
กันตก  
ขนาดกว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 
350 เมตร โดย
เริ่มจากสะพาน 3 
ถึงบ้านนายนก
เล็ก แก้วแจ้ง 

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 

(เปลี่ยนแปลงจำก แผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 39 
 
 
 
 

 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรเดิม 
7 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
7 โครงการก่อสร้าง

ถนนผิวจราจรหิน
คลุกพร้อมงาน
ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าแลบ่อพักคสล. 
หมู่ 6 

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

ก่อสร้างสถนน 
ผิวจราจรหินคลุก 
ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง
ยาว 129 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 476 
ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อ
ระบาบยน้ า 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
1 เมตร   
บ่อพักคสล. 12 
บ่อ  
ตามแบบของ
อบต.ทรงคนอง 

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 

(เปลี่ยนแปลงจำก แผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 35 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

รำยละเอียดโครงกำรเดิม 
8 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 

รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
8 โครงการก่อสร้าง 

หลังคา บริเวณลาน
จอดรถ 

เพื่อให้มีสถานที่จอดรที่
เพียงพอและเป็น
ระเบียบ 

ก่อสร้างหลังคา
คลุมที่จอดรถ 
พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

จ านวนทีจ่อด
รถยนต ์

มีสถานท่ี
จอดรถท่ี
เพียงพอ 
และเป็น 
ระเบียบ 
เรียบร้อย 

กองช่าง 

(เปลี่ยนแปลงจำก แผนพัฒนำทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 46 
 
 
 
 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 2/2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 
 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ 35 136,485,000.00 35 136,485,000.00 35 136,485,000.00 35 136,485,000.00 35 136,485,000.00 175 682,425,000.00 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 7 3,111,000.00 7 3,111,000.00 7 3,111,000.00 7 3,111,000.00 7 3,111,000.00 35 15,555,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบฯ 1 140,000.00 1 140,000.00 1 140,000.00 1 140,000.00 1 140,000.00 5 700,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 10 1,000,000.00 

รวมท้ังสิ้น 45 139,936,000.00 45 139,936,000.00 45 139,936,000.00 45 139,936,000.00 45 139,936,000.00 225 699,680,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 2/2565 
ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบกรอง
น้ าประปาบาดาล  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอและมี
คุณภาพ 

ปรับปรุงระบบ
กรองน้ าและ
อุปกรณ์ 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการยกระดับ
ถนนนทรงคนอง 
1,2,2/1,3 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรุงผิว
จราจรและ
ยกระดับพื้นทาง
ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ผนังกันน้ าบริเวณ
คลองสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันด้าน
อุทกภัยช่วงน้ าท่วม
และด้านการเกษตรใน
หน้าแล้ง 

ถมดิน, หินคลุก 
พร้อมฝังท่อและ
ก่อสร้างผนังกั้น
ดิน จ านวน 4 
แห่ง  
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

1,920,000 
(แห่งละ 

480,000) 

1,920,000 
(แห่งละ 

480,000) 

1,920,000 
(แห่งละ 

480,000) 

1,920,000 
(แห่งละ 

480,000) 

1,920,000 
(แห่งละ 

480,000) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา  
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 63 
มม. ยาว 85 
เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วมและต่อเข้า
บ้านเรือน 
บริเวณบา้นนางธิ
วา คิมประเสริฐ 
ถึงบ้านนางสมคิด 
คิมประเสริฐ 
ประชาชนผู้ใช้น้ า 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ท่อ PE 100 PN 
10 เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 63 
มม. ยาว 142 
เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วมและต่อเข้า
บ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า 
บริเวณร้านรตัน
วัสดุก่อสร้างถึง
บริเวณบา้นนาย
มโนรมย์ กิ่งสวัสดิ์ 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย
ราษฎร์พัฒนา 2/1 
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคสล.ผิว
จราจรกว้าง 4.00 
ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ความ
ยาวรวม 420 ม. 
หรือคิดเป็นพื้นที่
ผิวจราจร คสล.
ไม่น้อยกว่า 
1,680 ตาราง
เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

965,000 965,000 965,000 965,000 965,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนค
สล.พร้อมท่อ
ระบายน้ าและบ่อ
พัก ถนนคสล.
กว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 825 
ตารางเมตร  
บริเวณทีด่ินบ้าน
นางนกแก้ว 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วปลอด 

ภัยเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการปรับปรุง
ศาลาพักผูโ้ดยสาร 
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นศาลาที่พัก 

ริมทาง เพื่อรอรถ 

ประจ้าทางและ 

บริการประชาชน 

ก่อสร้างศาลาที่
พัก ขนาด 4 x 
2.50 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

ศาลาได้รับ 

ก่อสร้าง 

ปรับปรุงให ้

สามารถใช้ งาน
ได้ด ีประชาชน
สามารถ พักรอ
รถประจ้าทาง 

ในการสัญจรไป
มา 

ศาลาได้รับ 

ก่อสร้าง 

ปรับปรุงให ้

สามารถใช้ 

งานได้ด ี

ประชาชน
สามารถ พัก
รอรถประจ้า
ทาง ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  
หมู่ที่ 1  
(รออุทิศที่ดิน) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 120 
เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 480 
เมตร จากหน้า
บ้านนางเจริญ 
เทียมทัด ถึงบ้าน
นางกิมไล้ สวัสดิม์ี 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนค
สล. ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800 
เมตร พร้อมขยาย
ช้ันพ้ืนทาง  
บริเวณบา้นนาง
จ ารูญ เพ็งปรีชา 
ถึงบ้านนายวันชัย 
ประภสัโร 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการก่อสร้าง
ประตรูะบายน้ า 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันด้าน
อุทกภัยช่วงน้ าท่วม
และด้านการเกษตรใน
หน้าแล้ง 

คลองกว้าง 6 
เมตร ประตู
ระบายน้ าขนาด 
2.40 เมตร ลึก 
2.40 เมตร  
บริเวณทีด่ินนาย
สุภาพ ภริมย์ขาว 
กับท่ีดินนางลา
วัลย์ ชิดเช้ือ
(คลองครู
ประเทือง) 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

1,330,600 1,330,600 1,330,600 1,330,600 1,330,600 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

สามารถ
ควบคุม
ปริมาณน้ า
เข้า-ออก
คลองได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลายพร้อมงาน
ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยทรงคนอง 6 
หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันดิน
พังทลายผนัง
เขื่อนสูง 2.00 
เมตร ระยะทาง 
330 เมตร 
บริเวณปากซอย
ทรงคนอง 6 ถึง
สะพานข้ามคลอง 
พร้อมถนนคลส.
ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 
ความยาวรวม 
370 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิว
จราจรคสล. ไม่
น้อยกว่า 1,850 
ตารางเมตร  

4,722.000 4,722.000 4,722.000 4,722.000 4,722.000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 

 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

   

รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการก่อสร้าง
ผนังกันน้ าพร้อมฝัง
ท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันดิน 
พังทลาย และ 
ป้องกันปัญหาน้ า 
ท่วม 

ถมดินฝังท่อคสล. 
ø 1 ม. พร้อม
ก่อสร้างบาน
ประตรูะบายน้ า 
บริเวณคลอง
สาธารณะจ านวน 
5 แห่ง
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

2,400,000 
(แห่งละ 

480,000) 

2,400,000 
(แห่งละ 

480,000) 

2,400,000 
(แห่งละ 

480,000) 

2,400,000 
(แห่งละ 

480,000) 

2,400,000 
(แห่งละ 

480,000) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
(กรม

ชลประทาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการยกระดับ
ถนน 
ซอยทรงคนอง 7 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
คลส.ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ความยาวรวม 
485 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิว
จราจรคสล. ไม่
น้อยกว่า 1,940 
ตารางเมตร 
พร้อมท่อระบาย
น้ าและบ่อพัก 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  
ซอยทรงคนอง 6 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
คลส.ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ความยาวรวม 
650 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิว
จราจรคสล.  
ไม่น้อยกว่า 
3,250 ตาราง
เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

2,355,000 2,355,000 2,355,000 2,355,000 2,355,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการก่อสร้าง
โป๊ะขึ้น-ลงเรือ  
หมู่ที่ 4 

เพื่ออ านวยความ
ประชาชนได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างโป๊ะ
เทียบเรือขนาด  
3 x 6 เมตร 
พร้อมสะพาน
และปรับปรุง
ทางขึ้นลง 
บริเวณศาลาริม
แม่น้ า 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า  
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

ก่อสร้างดินกัน
น้ าและพร้อมท่อ 
ø 12” 2 ท่อน 
พร้อมท าถนน
ทางเข้าดินกันน้ า 
200 เมตร  
คลองป้าละมัย-
ละมูน 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่
มีน้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการก่อสร้าง
ผนังกันน้ าพร้อม
ฝังท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันดิน 
พังทลาย และ 
ป้องกันปัญหาน้ า 
ท่วม 

ท าผนังกั้นน้ า 
ขนาดคลอง 6 
เมตร ถมหิน
คลุก บริเวณ
ที่ดิน  
อ.ธรรมนูญ และ
ที่ดิน อ.ธนพร 
สร้อยทอง 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการก่อสร้าง
ผนังกันน้ าพร้อม
ฝังท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันดิน 
พังทลาย และ 
ป้องกันปัญหาน้ า 
ท่วม 

ท าผนังกั้นน้ า
ขนาดคลอง 6 
เมตร ถมหิน
คลุก บริเวณ
ที่ดิน  
อ.ธรรมนูญ 2 
ฝั่ง  
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

ฝงัท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก 
ความยาว 110 
เมตร ใช้ท่อเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก
และงานซ่อม
ถนนกลับคืน 
บริเวณปากซอย
ทรงคนอง 11 
ถึงหอพักอบต.
ทรงคนอง 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
อบต.ทรงคนอง 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่
มีน้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหิน
คลุก  
หมู่ที่ 5 

ประชาชนไดม้ี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ถนนผิวจราจร
หินคลุก กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 2,500 
ตารางเมตร  
บริเวณทีด่ิน  
อ.จิราพร ถึง
ที่ดิน 
อ.พัชรินทร์  
ศรีทอง 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันดิน
พังทลายผนัง
เขื่อนสูง 2.50 
เมตร ระยะทาง 
33 เมตร 
บริเวณปาก
คลองบ้านเหนือ
แนวเขื่อนถึง
บ้านนายเอ 
ประดาส ี
 รายละเอียด
ตามแบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 

ร้อยละ 
ของจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลาย 

ป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการก่อสร้าง
ประตูป้องกันน้ า
ท่วม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันด้าน
อุทกภัยช่วงน้ าท่วม
และด้านการเกษตร
ในหน้าแล้ง 

ก่อสร้าง
ประตูน้ า ฝังท่อ 
ø 1.00 เมตร 
พร้อมบานประตู
เปิด-ปิด บริเวณ
แนวเขื่อน
ป้องกันดิน
พังทลาย
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถ
ควบคุม
ปริมาณน้ า
เข้า-ออก
คลองได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

24 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
บาดาล  
หมู่ที่ 5 

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า
การอุปโภคและ
บริโภค 

หอถังแชมเปญ
ขนาด 30 ลบ.ม. 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

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

หอถังแชมเปญ 
จ านวน 1แห่ง 

ประชาชน
มีน้ าการ
อุปโภค
และบรโิภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนบริเวณ
สะพาน 2  
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันดิน
พังทลายผนัง
เขื่อนสูง 2.50 
เมตร ระยะทาง 
250 เมตร  
เริ่มจากบา้นนาย
มานพ บุญช่วย 
ถึงบ้านนาง
จันทร์ทิพย์  
บุญช่วย 
 รายละเอียด
ตามแบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

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

ร้อยละ 
ของจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลาย 

ป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

26 โครงการต่อเติม
อาคารส านักงาน
อบต.ทรงคนอง 

เพื่อรองรับการบริการ 
และอ านวยความ 
สะดวกแก่ประชาชน 
ผู้มาตดิต่อราชการ 

ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน
ด้านหลังพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 
168 ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อสถานท่ี 
ติดต่อราชการ
เพิ่มขึ้น อาคาร
ส านักงาน  
รองรับการ
บริการ และ
อ านวยความ 
สะดวกแก่
ประชาชน 

อาคาร
ส านักงาน  
รองรับการ
บริการ 
และอ านวย
ความ 
สะดวกแก่
ประชาชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

27 โครงการปรับปรุง
อาคารแสดงสินค้า
อบต.ทรงคนอง 

เพื่อต่อเติมและ
ปรับปรุงอาคาร 

ให้ม ีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ปรังปรุงต่อเตมิ
ดัดแปลงอาคาร
เป็นศูนย์ป้องกัน
ฯ พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 

มีพื้นท่ีใช้สอย
เพิ่มขึ้น 

มีความ
เหมาะสม 
และมีความ
พร้อม
ส าหรับ 

การการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

28 โครงการติดตั้งตา
ข่ายกันนกบริเวณ
อาคารส านักงาน
อบต.ทรงคนอง 

เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สภาพ แวดล้อมความ
สกปรก 

ติดตั้งโครงเหล็ก
และตาข่ายกัน
นก รายละเอียด
ตามแบบและ
ประมาณการ
ของอบต.ทรง
คนอง  

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

จ านวนสถานท่ี 
ที่ด าเนินการ 
แก้ไขปัญหา 
ประชาชน
สามารถ ท า
กิจกรรมได้
ภายใน อาคาร
ที่สะอาด ถูก
สุขภาวะ
อนามัย ปลอด
จาก เชื้อโรค
มูลของนก 
และไม่เป็น
ภาระต่อ การ
ท าความ
สะอาด 

จ านวน
สถานท่ี ที่
ด าเนินการ 
แก้ไข
ปัญหา 
ประชาชน
สามารถท า
กิจกรรมได้
ภายใน 
อาคารที่
สะอาด ถูก
สุขภาวะ
อนามัย 
ปลอดจาก 
เชื้อโรคมลู
ของนก 
และไม่เป็น
ภาระต่อ 
การท า
ความ
สะอาด 

ส านักปลดั 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.3 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจดัท าป้าย
บอกเขตต าบลทรง
คนอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง และเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ป้ายบอกเขต
ต าบลทรงคนอง 
ขนาด 1.20 x 
2.40 เมตร 
จ านวน 8 ป้าย 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

จ านวนป้ายที่ได้
ติดตั้ง 

มีความ
สะดวกในการ
เดินทาง และ
เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

2 โครงการจดัท าป้าย
บอกซอยภายใน
ต าบลทรงคนอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง และเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ป้ายบอกช่ือซอย
ชนิดกรอบ
เหล็กหล่อพิมพ์
ลาย พร้อมเสา
และฐานราก 
จ านวน 50 ป้าย 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

จ านวนป้ายที่ได้
ติดตั้ง 

มีความ
สะดวกในการ
เดินทาง และ
เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.3 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการเปลี่ยนไฟ
ฟลูออเรสเซนต ์
เป็นหลอดไฟ LED 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

เปลี่ยนดวงโคม 
LED พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วมและติดตั้ง 
จ านวน 44 จุด 
และเปลี่ยน
เฉพาะโคมไฟ 
LED จ านวน 14 
ชุด รายละเอียด
ตามแบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

596,000 596,000 596,000 596,000 596,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.3 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  โครงการแกไ้ข
ปัญหาประตูระบาย
น้ าคลองบ้านเหนือ  
หมู่ที่ 4 

1. เพื่อป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาน้ า 
ท่วมและอุทกภัย 
2. เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี 
สาธารณะ 

เพิ่มกระแสไฟฟ้า
เพื่อแก้ไขปัญหา
ประตรูะบายน้ า
คลองบ้านเหนือ 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

จ านวน ประต ู

ระบายน้ า ที่
ก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ และได ้

มาตรฐาน 

สามารถ 

ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาน้ า 

ท่วมอย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

จ านวน ประต ู

ระบายน้ า ที่
ก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ และได ้

มาตรฐาน 

สามารถ 

ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหา
น้ า ท่วมอย่าง
มี 
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.3 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

บริเวณปากซอย
ทรงคนอง 13  
ถึงบ้านนายสุชีพ 
ทองประเสริฐ  

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ประมาณ
การ 

การไฟฟ้า 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาขนมี
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนม ี
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งโคม
ไฟ LED พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
ร่วม จ านวน 35 
ชุด 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าส่องสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟ LED 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 
จ านวน 35 ชุด 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาขนมี
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนม ี
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.3 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการจ้างเหมา
ออกแบบ เขียน
แบบ และประมาณ
ราคา งานท่ีเกิน
ศักยภาพของอบต.
ทรงคนอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ออกแบบเขียนแบบ 
และประมาณราคา 
งานท่ีเกินศักยภาพของ
อบต.ทรงคนอง 

การจ้างออกแบบ
เขียนแบบ และ
ประมาณราคา
งานท่ีเกิน
ศักยภาพของ
อบต.ทรงคนอง 

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

การออกแบบ
แปลนตามหลัก
วิศวกรรมการ
ก่อสร้าง 

มีแบบแปลน 
ราคา ส าหรับ
งานท่ีเกิน
ศักยภาพของ
อบต.ทรง
คนอง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 

 

 ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนำนครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้ำนกำรขนส่ง เมืองหลวงแห่งอำหำรและกำรท่องเท่ียว และเมืองแห่งสุขภำพ รองรับสังคมผู้สูงอำยุ และบริบทโลก  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการคดักรอง
และประเมินความ
รุนแรงของผู้ติดยา
เสพติด 

เพื่อวิเคราะห์และ
จ าแนกระดบัความ
รุนแรง และวางแผน
การดูแลบ าบัดรักษา
หรือส่งต่อท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย 

วิเคราะห์และ
จ าแนกระดบั
ความรุนแรง และ
วางแผนการดูแล
บ าบัดรักษา 

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

ร้อยละหรือ
จ านวนของผู้ติด
ยาเสพตดิ 

วิเคราะห์และ
จ าแนกระดบั
ความรุนแรง 
และวางแผน
การดูแล
บ าบัดรักษา 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติด
ยาเสพตดิหรือผู้
ผ่านการ
บ าบัดรักษา 

เพื่อสงเคราะห์
สนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายให้
สามารถกลับมา
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติ
สุข 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ติดยาเสพ
ติดหรือผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษา 

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

ร้อยละหรือ
จ านวน
ประชาชน 

ในเขตต าบล
ทรงคนองมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

เพื่อ
ช่วยเหลือผู้
ติดยาเสพตดิ
หรือผูผ้่าน
การ
บ าบัดรักษา
ในพื้นที่ต าบล
ทรงคนอง 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ิมเติม 2/2565 

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย บริเวณ
คลองสุคต 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

ก่อสร้างเขื่อนผนัง
กั้นดิน ผนังสูง 
2.50 เมตร 
ระยะทางยาว
ทั้งหมด 1,690 
เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 

ร้อยละ 
ของจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลาย 

ป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
บริเวณริม
ถนน
สาธารณะ 

กรม
ชลประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการฝังท่อ
ระบายน้ า 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ถนนในฤดูฝนและฤดู
น้ าหลาก 

ถมดินฝังท่อคสล. 
ø 1 ม. พร้อม
ก่อสร้างบาน
ประตรูะบายน้ า  
1. น้ าบริเวณ
คลองตาเฮง 
2. บริเวณคลอง
ยายเฮง 
3. บริเวณคลอง
ป้าส้มเกลี้ยง 
4. บริเวณคลอง
ลุงเสริม 
5. บริเวณคลอง
ยายเนื่อง 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบต.ทรงคนอง 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ลดการท่วม
ขังของน้ าท่ี
มีฝนตก 

กรม
ชลประทาน 

 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย ถนนร่วม
ใจภักดิ์สามัคคี 
2019 หมู่ที่ 3 
ต าบลทรงคนอง 
เชื่อมต่อหมู่บ้าน
พริก หมู่ที่ 1 ต าบล
หอมเกร็ด 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

ก่อสร้างเขื่อน 
จากสะพานท่อ
ลอดเหลี่ยมถึง
บริเวณทีด่ินนาง
พะนอ แย้มน้อย
ใหญ่ ผนังเขื่อนสูง 
2 เมตร ระยะทาง
ยาว 300 เมตร  

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

ร้อยละจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลายเพิ่ม
มากขึ้น 

เพื่อป้องกัน
ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง
ริมคลอง
สาธารณะ 

อบจ.
นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันดิน
พังทลายบริเวณ
ปากคลองบ้าน
เหนือ-ปากคลอง
ลัดนางแท่น  
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริม
คลอง 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันดิน
พังทลายริม
แม่น้ า  
ยาว 750 เมตร  
รายละเอียดตาม
แบบของกรม
โยธาธิการและ
ผังเมือง 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

ร้อยละ 
ของจ านวน
คลองที่ลดการ
พังทลาย 

  ป้องกัน
การ
พังทลาย
ของดินริม
คลอง 

กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเกาะลดั 
อีแท่น หมู่ที่ 4,5 
ต าบลทรงคนอง  
เชื่อมต่อ 
ต าบลหอมเกรด็ 
และต าบลบางเตย  
อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 7 
เมตร ยาว 1,640 
เมตร หนา 0.20 
เมตร  
- ก่อสร้าง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 3,060 
เมตร  หนา 0.20 
เมตร - 
- ก่อสร้างก าแพง
กันดิน ยาว 800 
เมตร  
  

53,760,000 53,760,000 53,760,000 53,760,000 53,760,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

อบจ.
นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ และกระจำยควำมเจริญ สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

   

- บล็อกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 1 
เมตร ยาว 8 
เมตร จ านวน 5 
แห่ง  
- สะพาน คสล. 
กว้าง 7 เมตร 
ยาว 10 เมตร 
จ านวน 5 แห่ง 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ประมาณการของ
อบจ.นครปฐม 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 2/2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร์
หรือ

อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใช้ในการ
ป้องกันเฝ้า
ระวังภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น
จากมิจฉาชีพ
และใช้เป็น
ข้อมูลในการ
สืบค้น 

ติดตั้งกล้อง CCTV  
1. บริเวณถนนร่วมใจภักดิส์ามัคคี  
2019 จ านวน 2 จุด 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
จ านวน 2 จุด  

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ส านักปลดั 

2 อุตสาหกรรม
และการ

โยธา 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ก่อ 
สร้าง 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

รถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ)  
ขนาดไมต่่ ากว่า 35 แรงม้า  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม 
จ านวน 1 คัน 
 

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

3 อุตสาหกรรม
และการ

โยธา 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้การ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องสูบน้ า  จ านวน 6 เครื่อง 
ท่อสูบน้ าสแตนเลส 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 8 นิ้ว เพลาขับ
นอก พร้อมเครื่องยนตด์ีเซล 
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของอบต.ทรงคนอง 

2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 กองช่าง 

 
 



 
 

 

 


