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องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 



 
 

 

ค าน า 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3/2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
   

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 ครั้งที่ 3/2564 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
  

 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น  
  

 เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม แผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือ
ตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ   
 

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 (เปลี่ยน
แปลง,เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3/2564 นี้ขึ้นเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป การแก้ไข,เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 3/2564 ใน
ครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง) คร้ังท่ี 3/2564  
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
และการโยธา 

- - - - 1 1,000,000 1 1,000,000 3 4,018,000 5 6,018,000 

รวม - - - - 1 1,000,000 1 1,000,000 3 4,018,000 5 6,018,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง) คร้ังท่ี 3/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอย่างย่ังยืน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

รายละเอียดโครงการเดิม 
1 โครงการก่อสร้าง 

หลังคาโค้งไร้โครง ไร้
แป บริเวณลานจอด
รถ 

เพื่อใช้จัดกิจกรรม/ลาน
กีฬาในร่ม และจอด
รถยนต ์

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

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

จ านวนกิจกรรม/
กีฬาในร่มและ
จอดรถยนต ์

มีสถานท่ีใน
การจัด
กิจกรรม/ลาน
กีฬาในร่ม 
และลานจอด
รถยนต ์

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการก่อสร้าง 

หลังคาโค้งไร้โครง ไร้
แป บริเวณลานจอด
รถ 

เพื่อใช้จัดกิจกรรม/ลาน
กีฬาในร่ม และจอด
รถยนต ์

ขนาดช่วงเสากว้าง 
25X20 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร 

- - - - 3,000,000 

จ านวนกิจกรรม/
กีฬาในร่มและ
จอดรถยนต ์

มีสถานท่ีใน
การจัด

กิจกรรม/ลาน
กีฬาในร่ม 

และลานจอด
รถยนต ์

กองช่าง 

ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง) คร้ังท่ี 3/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอย่างย่ังยืน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

รายละเอียดโครงการเดิม 
2 โครงการก่อสร้าง

ประตรูะบายน้ า 
บริเวณทีด่ินบ้านนาย
สุภาพ   ภิรมย์ขาว   
กับท่ีดินนางลาวัลย์   
ชิดเช้ือ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันด้านอุทกภัย
ช่วงน้ าท่วมและด้าน
การเกษตรในหน้าแล้ง 

คลองกว้าง 6 เมตร 
ลึก 2.5 เมตร 
ประตรูะบายน้ า
ขนาด 6 เมตร ลึก 
2.5 เมตร 

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

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ประโยชน ์

สามารถ
ควบคุม
ปริมาณน้ า
เข้า-ออกคลอง
ได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง) คร้ังท่ี 3/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอย่างย่ังยืน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

รายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2 โครงการก่อสร้าง

ประตรูะบายน้ า 
บริเวณทีด่ินบ้านนาย
สุภาพ   ภิรมย์ขาว   
กับท่ีดินนางลาวัลย์   
ชิดเช้ือ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันด้านอุทกภัย
ช่วงน้ าท่วมและด้าน
การเกษตรในหน้าแล้ง 

คลองกว้าง 6 เมตร 
ลึก 2.5 เมตร 
บานประตรูะบายน้ า
ขนาด 2 X 2 เมตร  - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ประโยชน ์

สามารถ
ควบคุม
ปริมาณน้ า
เข้า-ออกคลอง
ได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง) คร้ังท่ี 3/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอย่างย่ังยืน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

รายละเอียดโครงการเดิม 
3 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 

 
 
 
 
 

ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง) คร้ังท่ี 3/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอย่างย่ังยืน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

รายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3 โครงการเปลี่ยนท่อ

เมนประปา เริม่จาก
บริเวณทีด่ินนาง
สาหร่าย   ฝัดค้า ถึง
บ้านนางสมพร  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 200 
เมตร และต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือน
ประชาชนผู้ใช้น้ า
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม 

- - - - 18,000 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 3/2564  

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 - - - - - - 1 300,000.00 2 600,000.00 3 900,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - 3 1,255,250.00 3 1,255,250.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 715,000.00 1 715,000.00 1 715,000.00 

รวม - - - - - - 2 1,015,000.00 6 2,570,250.00 7 2,870,250.00 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 3/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอย่างย่ังยืน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขยายผิว
จราจร ซอยสะพาน 3  
หมู่ที่  6 

ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและได้รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

โดยขยายผิวจราจร
หินคลุก กว้างเพิ่ม  
1  เมตร   

- 

- 
 
 
 
 
 

- 300,000 300,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

เพิ่มเตมิ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 3/2564  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอย่างย่ังยืน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 
จ านวน 2 ห้อง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความเหมาะสมต่อการใช้
งานได้อย่างหลากหลาย 

โดยด าเนินการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในห้องเรียน ,
ระบบป้องกันน้ าฝน 
โดยท าการติดตั้งราง
น้ าฝนไวนลิบริเวณ
อาคารด้านหลัง,อุด
ช่องระบายอากาศ
ทั้งหมดและปรับปรุง
ประตูให้เป็นกระจก
อลูมิเนียมทั้งหมด  

- - - - 300,000 

จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ปรับปรุง
ให้ม ีความ
เหมาะสม (2 ห้อง) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เหมาะสมต่อ
การใช้งานได้
อย่าง
หลากหลาย 
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง, 
ศพด. 

 
 
 
 

ผ.02 

เพิ่มเตมิ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 3/2564  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอย่างย่ังยืน   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเสรมิสร้าง 
การรับรูเ้ยาวชนด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1. เพื่อเป็นการสร้างการ
รับรู้ด้านสาธารณภัยให้แก่
เครือข่ายของเยาวชน 
รวมถึงการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้ง
เตือนภัย และช่วยเหลือ
ตัวเองในเบื้อต้น 
2. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภยั
รวมทั้งมีทักษาชะสามารถ
ใช้ชีวิตที่ปลอดภัย 

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 ของโรงเรียนวัด
ทรงคนอง  
(กิมไน้บ ารุงวิทย์) 

- - - - 101,250 

จ านวนนักเรียน75 
คน/รุ่น 
 

เพื่อเป็นการ
สร้างการรับรู้
ด้านสาธารณ
ภัยให้แก่
เครือข่ายของ
เยาวชน 
เพื่อให้เยาวชน
มีความรู้ 
ความเข้าใจ
และความ
ตระหนักใน
การลดความ
เสี่ยง  

ส านักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัด

นครปฐม 

 
 
 

เพิ่มเตมิ 

ผ.02/1 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

  3. เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ร่วมกับกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในการ
ถ่ายทอดความรูด้้าน 
สาธารณภัยให้แกเ่ยาวชน 

 

     

 จากสาธารณ
ภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02/1 

เพิ่มเตมิ 



 
 

 

12 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 3/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

1 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อป้องกัน สอดส่อง 
ระมัดระวังความ
ปลอดภัย ตลอดจนให้
การช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่าง
ทันท่วงที 

รถบรรทุก (ดีเซล) - แบบดบัเบิล้
แค็บ 
8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต ์
1.) เป็นกระบะส าเรจ็รูป 
2.) ห้องโดยสารแบบดับเบิล้แค็บ 
3.) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4.) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

- - - - 854,000 ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.03 

เพิ่มเตมิ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 3/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

2 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ
 

เพื่อใช้ในการป้องกันเฝ้า
ระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
จากมิจฉาชีพและใช้เป็น
ข้อมูลในการสบืค้น 

ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในส านาน
อบต.ทรงคนอง จ านวน 8 ชุด 
 

- - - - 300,000 ส านักปลดั 

3 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีรถยนตไ์ว้ใช้ใน
การปฏิบัตริาชการอย่าง
เพียงพอ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
- แบบมีช่องว่างด้านลังคนขับ (Cab) 
(1) มีน้ าหนักบรรทุกไมต่่ ากว่า 1 ตัน 
(2) มีช่อวงว่างด้านหลังคนขับ
ส าหรับนั่งหรือเก็บของได ้
(3) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(จ านวน 1 คัน) 

- - - 715,000 715,000 
กอง

สาธารณสุข 

 
 

ผ.03 

เพิ่มเตมิ 



 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2564  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
---------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3           
พ.ศ. 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้มีมติให้ความเหนนชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ไปแล้ว นั้น 
 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง         
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 นายชินปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 
 

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

เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2564  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

---------------------------- 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3           
พ.ศ. 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้มีมติให้ความเหนนชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ไปแล้ว นั้น 
 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง         
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 นายชินปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 
 
 

 


