
แผนด ำเนนิงำนประจ ำปี  พ.ศ. 2564 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ  ำรงค ์

ส่วนที่  1   
 
1.1  บทน ำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีด าเนินงานจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นแผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการกิจกรรมท้ังหมด ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน                 
- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนามากขึ้น 
- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในเขต

พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  มากยิ่งขึ้น 

1.3  ขั นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  ข้อ 26  (หมวด 5  ข้อ 26)  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานต่างๆ 

3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ 

4)  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  โดยปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายใน  15 วันนับแต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อย  30  วัน 
 
 
 



 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันท่ีต้ังงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้ด าเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  อ านาจในการขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น 
  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจการขยายเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล การแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ขั นตอนที่   2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยมีเค้าโครงแผนการ
ด าเนินงาน  2 ส่วน  คือ 

 ส่วนท่ี  1 บทน า 
 ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั นตอนที่  3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิขั นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

คณะกรรมการการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา  อบต.ถ้ ารงค์      
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา  อบต. ถ้ ารงค์ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา  อบต. ถ้ ารงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



1.4  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

 1.  ท าให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
 2.  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม การด าเนินงานและการประเมินผล เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.ท าให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 4. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 5. ท าให้สามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น ๆ ท าให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและท่ัวถึง
ครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 7. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ  ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค ์ อ ำเภอบ้ำนลำด  จังหวัดเพชรบุรี   
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ

ทั งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และคุ้มครองทำงสังคม 
     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 7 12.50 160,000 1.63 อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.57 60,000 0.61 อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.3 แผนงานการศึกษา 14 25.00 1,914,000 19.48 อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข 5 8.93 250,000 2.54 อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.57 30,000 0.31 อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.79 20,000 0.20 อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 17.86 195,000 1.98 อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.8 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 11 19.64 340,000 3.46 อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 1.79 240,000 2.44 อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.10 แผนงานเกษตร - - - - อบต.ถ้ ารงค์ 
     1.11 แผนงานงบกลาง 3 5.36 6,618,000 67.35  

รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 56 100.00 9,827,000 100.00 อบต.ถ้ ารงค์ 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 
     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 100 600,000 100 อบต.ถ้ ารงค์ 
     2.2  แผนงานพาณิชย์ - - - -  

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 2 100.00 600,000 100.00  
 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ หน่วย 



ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั งหมด งบประมำณ ของงบประมำณ
ทั งหมด 

ด ำเนินกำร 

3.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร 
     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 90.91 593,000 79.81 อบต.ถ้ ารงค์ 
     3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 9.09 150,000 20.19 อบต.ถ้ ารงค์ 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 11 100.00 743,000 100.00  
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 
     4.1 แผนงานการเกษตร 2 40.00 30,000 37.50 อบต.ถ้ ารงค์ 
     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 60.00 50,000 62.50 อบต.ถ้ ารงค์ 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 4 5 100.00 80,000 100.00  
5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1 แผนงานการเกษตร 5 100 310,000 100 อบต.ถ้ ารงค์ 
     5.2 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน - - - - อบต.ถ้ ารงค์ 
     5.3 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา - - - - อบต.ถ้ ารงค์ 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 5 5 100.00 310,000 100.00  
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชุมชน 
     6.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 5 100 1,720,000 100 อบต.ถ้ ารงค์ 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 6 5 100.00 1,720,000 100.00 อบต.ถ้ ารงค์ 
รวมทั งสิ น 84      13,280,000     



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง ควำมสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภำพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศำสตร์พระรำชำ 
  -ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชวีิต  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  

สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และคุ้มครองทำงสังคม 

    ๑.๑  แผนงำนบริหำรทั่วไป                 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  

40,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

๒ จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง
รัชกาลที่ 9 และจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ   

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

๓ โครงการ Big Cleaning Day จัดกิจกรรมร่วมกันท าความสะอาด
ชุมชน 

10,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

4 จัดงานวันเฉลิมเพระชมพรรษา รัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริให้ประชาชนแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

30,000 ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

5 โครงการชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ จัดท ากิจกรรมท าความสะอาด
ภายในต าบลถ้ ารงค์   

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

6 โครงการอบรมทักษะด้านดิจิทัล จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านดิจิทัล 10,000 ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

7 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ/พิธีกร/งาน
สารบรรณ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้การพัฒนา
บุคลิกภาพ พิธีกร และงานสาร
บรรณ 

10,000 ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

 
 
๑.๒ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  



ล ำดับที ่ ล ำดับที ่โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน หรือซักซ้อม

แผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ทีมกู้ภัย และการแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดฝึกอบรมทบทวนให้แก่   
อปพร. 1 ศูนย์ 

50,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า จัดกิจกรรมเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงฤดู
แล้ง 

10,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด 
 

            

 
 

๑.๓ แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการค่ายพัฒนาทักษะความรู้ เด็กและเยาวชนในต าบลถ้ ารงค ์ 25,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กองการศึกษา             

2 โครงการจัดการแขง่ขันกีฬาต าบล 
ต้านยาเสพติด 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี  เยาวชนและ
ผู้น าชุมชนต าบลถ้ ารงค์  

25,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองการศึกษา             

3 สนับสนุนค่าจัดอาหารเสริม(นม)ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
พื้นที่ 

ศูนย์เด็กเล็ก 41 คน 
ร.ร.วัดม่วงงาม 93 คน 
ร.ร.วัดถ้ ารงค์ 161 คน 

600,000 
 

ศูนย์เด็กเล็ก 
ร.ร.วัดม่วงงาม  
ร.ร.วัดถ้ ารงค์  

กองการศึกษา             

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 1 คร้ัง/ปี  เด็กในต าบลถ้ า
รงค์ และใกล้เคียง 

50,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองการศึกษา             

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เด็กปฐมวัยของศูนย์ เด็กเล็ก            
จ านวน 41 คน 

85,000 
 

เด็กปฐมวัยของ 
ศูนย์เด็กเล็ก  

กองการศึกษา             

6 โครงการเด็กไทยฉลาดปัญญาเลิศด้วย
เกลือเสริมไอโอดีน 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาฯ  
จ านวน 41 คน 

8,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองการศึกษา             

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

เยาวชนในต าบลถ้ ารงค์ จ านวน 
๑๐๐ คน 

10,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กองการศึกษา             

 
 
 

- ต่อ - 
 



ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการ
ในเด็ก 

เด็กปฐมวัยของศูนย์ เด็กเล็ก
จ านวน 41 คน 

6,000 
 

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์ เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวนั) 

เด็กปฐมวัยของ 
ศูนย์เด็กเล็ก  
จ านวน 41 คน 

250,000 
 

เด็กปฐมวัยของ 
ศูนย์เด็กเล็ก  
 

กองการศึกษา             

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ 

60,000 ศนูย์เด็กเล็ก 
อบต.ถ้ ารงค ์

กองการศึกษา 
(งบอุดหนุน) 

            

11 โครงการห้องเรียนธรรมชาติตามแนว
พระราชด าริ 

จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน จ าวน ๔๑ คน   

15,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา             

12 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที ่

ร.ร.วัดม่วงงาม 93 คน 
ร.ร.วัดถ้ ารงค์ 161 คน 

940,000 
 

ร.ร.วัดม่วงงาม  
ร.ร.วัดถ้ ารงค์  

กองการศึกษา             

13 อุดหนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
การศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

ร.ร.วัดม่วงงาม 93 คน 
ร.ร.วัดถ้ ารงค์ 161 คน 

100,000 ร.ร.วัดม่วงงาม  
ร.ร.วัดถ้ ารงค์  

กองการศึกษา             

  
 

๑.๔ แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวนหมาและแมวในพื้นที่ต าบล
ถ้ ารงค์  

60,000 ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน/เฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับโรค 

10,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

3 โครงการสนับสนุนการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ต าบลถ้ ารงค ์ 50,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

4 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ 

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านจ านวน 6 หมู ่

120,000 ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

 
 1.๕  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 



กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุน

สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 
จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการ
กองทุนฯ   

10,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลถ้ ารงค ์

จัดกิจกรรมให้ผู้อายุได้มีเวทีในการ
ท ากิจกรรมร่วมกันไม่เป็นโรค
ซึมเศร้า 

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 ๑.๖ แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการชุมชนลดขยะ จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ
และรับแลกขยะเพื่อน ามาแลกแต้ม
แลกสินค้า 

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองช่าง             

    

 

 1.๗ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

(กิจกรรมดนตรีเพื่อสุขภาพ) 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้
กิจกรรมดนตรีบ าบัด 

40,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การด ารงชีวิตเหมือนคนปกติ 

10,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการค่ายแกนน าเด็กและเยาวชน
ต าบลถ้ ารงค ์

จัดการเข้าค่ายแกนเด็กและเยาวชน 
จ านวน ๑๐๐ คน   

30,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการจัดอบรมค่ายเด็กรักดี จัดเวทีการแสดงความสามารถให้แก่
เยาวชน 

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข็มแข็งของครอบครัว 

สตรีแม่บ้านในต าบลถ้ ารงค ์ 20,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 

- ต่อ - 
 



ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการปีใหม่สมานฉันท ์ จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
ให้แก่ผู้น าและประชาชนในต าบล 

15,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์
และยาเสพติด 

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความ
เข้าเก่ียวกับโรค 

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัว
แห่งชาติ 

กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
จ านวน ๑๐๐ คน 

10,000 

 
ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ

สังคม 
            

9 โครงการเพื่อลูกรักพิทักษ์ครอบครัว กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว 

10,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สงัคม 

            

10 โครงการพัฒนาศักยภาพแม่บ้านและผู้น า
ชุมชนต าบลถ้ ารงค ์

สตรีแม่บ้านและผู้น าชุมชนใน
ต าบลถ้ ารงค ์

20,000 

 
ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ

สังคม 
            

 
 
๑.๘ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จัดแช่งเรือยาวประเพณีท้องถิ่น 40,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงานมรดกถ้ ารงค์ จัดแสดงการละเล่นพื้นบ้าน 
และการสาธิตการท าของประดิษฐ์
จากวัสดุในชุมชน 

55,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุนสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  

กิจกรรมแห่เทียนน าเทียนไปถวาย
วัดในพื้นที่ต าบลถ้ ารงค ์

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสนับสนุนสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีชุมชน 

ท าบุญประเพณี วิถีท้องถิ่น จ านวน 
๖ หมู่บ้าน 

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
ประชาชนและเยาชน 

10,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสนับสนุนสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

กิจกรรมสงฆ์น้ าพระ รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
การศึกษา 

            

 

- ต่อ - 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



7 โครงการสนับสนุนสืบสานการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

กิจกรรมลอยกระทงในพื้นที่
ต าบลถ้ ารงค ์

20,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ
ทางรัฐพิธ ี

จัดกิจกรรมรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย จ านวน ๒ คร้ัง   

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน
และเยาวชน จ านวน 50 คน 

20,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
การศึกษา 

            

10 อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด โครงการจัดงาน
แข่งขันวัวเทียมเกวียน  

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด โครงการ
จัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี   

100,000 
 

อ าเภอบ้าน
ลาด 

กอง
การศึกษา 

            

11 อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวน
แห่พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี  

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด โครงการ
จัดขบวนแห่พระนครคีรี-เมือง
เพชรบุรี จ านวน 1 คร้ัง/ปี   

15,000 
 

อ าเภอบ้าน
ลาด 

กอง
การศึกษา 

            

  
 
 
  ๑.๙ แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกายของหมู่บ้าน บริเวณที่ดิน
สาธารณประโยชน์ข้างบ้านจ่าเก่ง หมู่ที่ 5 

สรา้งอาคารเพื่อติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย ขนาดความกว้าง 4.00 
ม. ยาว 8.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 32 ตรม. 

240,000 บริเวณที่ดิน
สาธารณประ
โยชน์ข้าง
บ้านจ่าเก่ง 

กองช่าง             

  
 
 
 
 
 
 
  ๑1. แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จา่ยเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนกับ อบต. 

5,750,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
สวัสดิการ

            



สังคม 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงพิการ    

ที่ขึ้นทะเบียนกับ อบต. 
814,000 

 
ต าบลถ้ ารงค ์ กอง

สวัสดิการ
สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     
ที่ขึ้นทะเบียนกับ อบต. 

54,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๒ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล และยั่งยืน 

  - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน และยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 

    2.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. รูปตัวยู 
บริเวณทุ่งนาวัดขลุบ หมู่ที่ 1 

คลองส่งน้ า คสล. U ขนาดความ
กว้างภายใน 0.50 ม. ความยาว 
105 ม. ความสูงภายใน 0.70 ม. 
และวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 
0.40 ม. จ านวน 13 ท่อน พร้อม
ประตูเหล็กเปิด-ปิดระบายน้ า 

300,000 บริเวณทุ่งนา
วัดขลุบ หมู่

ที่ 1 

กองช่าง             

2 โครงการเสริมลูกรังคันห้วยป้องกันน้ าท่วม 
บริเวณล าห้วยกะลาตาย (หลังบ้านนายก) 
หมู่ที่ 3 

ขนาดความกว้างด้านล่างเฉลี่ย 
3.00 ม. ความกว้างด้านบนเฉลี่ย 
2.50 ม. ระยะทางยาว 443 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.70 ม. โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,180.60 
ลบม. 

300,000 บริเวณล า
ห้วยกะลา

ตาย หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

 
 ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔ กำรพฒันำเมอืงกำรค้ำ กำรผลิต กำรบริกำร และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ 
  -ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร 
    3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 



ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการท้องถิ่นอ าเภอบ้านลาดสัญจร ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

อปท.ในเขตอ าเภอบ้านลาด 
20,000 

 
ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

2 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และการด าเนินชีวิตวิถีพอเพียง 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต. 20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต 

สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
อบต. 

10,000 ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เลือกต้ังนายก/สมาชิก อบต. 300,000 ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

5 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและ
ด้านอ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่ 

คณะผู้บริหาร ส.อบต. ผู้น าชุมชน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.และ
ผู้เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวของ
ต าบล 

150,000 ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

6 โครงการอบรมการเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง/แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชุมประชาคม 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 20,000 ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

7 โครงการสนบัสนุนการจัดท าแผนชุมชน
หรือระดมความคิดหรือจัดเก็บข้อมูล
สถิติ  

ประชุม/ระดมความคิดให้แก่
ประชาชนในต าบล 

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

8 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
ประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วน
ร่วม 

จ านวน 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ต าบลถ้ า
รงค์ 

30,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

9 โครงการให้ความรู้และรับช าระภาษีนอก
สถานที ่

จัดท าแผนที่ภาษีในเขตต าบลถ้ ารงค์ 3,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กองคลัง             

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกัน
ทุจริตของกรรมการและผู้เก่ียวข้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

20,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กองคลัง             

 

 
 

๓.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ  

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6  
โดยปูกระเบื้องพื้น ขนาด 0.600.60 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 103 ตรม. และต่อ

150,000 
 

หมู่ที่ 6 กองช่าง             



เติมหลังคา 
 
 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓ กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง ทำงอำหำร และให้เติบโตจำกฐำนกำรเกษตรแบบครบวงจร 

  -ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 

4.1 แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสนับสนุนพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้
การเกษตร 

พัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เป็นแหลง่
ศึกษาเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ 

10,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

2 โครงการส ารวจความเสี่ยงจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

กิจกรรมตรวจหาสารพิษในร่างกาย
จ านวน ๑๐๐ คน 

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

 
 
4.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ต าบลถ้ ารงค ์

30,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สงัคม 

            

2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชน
ตามแนววิถีพอเพียง 

รณรงค์ใหป้ระชาชนประกอบอาชีพ
ตามวิถีชีวิตพอเพียง 

10,000 ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน , ชุมชน อบรมการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่ม
แม่บ้าน/ชุมชน 

10,000 

 
ต าบลถ้ ารงค ์ กองสวัสดิการ

สังคม 
            

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๒ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว และยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพฒันำดำนกำรบริหำรจัดกำร  
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

                 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงำนกำรเกษตร 
 



ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมฟื้นฟู
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

220,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

2 โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับภูมิทัศน์ 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการปลูกต้นไม้  

20,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

3 โครงการปรับปรุงบ ารุงดิน จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อ
รักษาหน้าดินให้แก่ประชาชน 

10,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

4 โครงการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรีและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรีและแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

20,000 

 
ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

5 โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ืช สนองพระราชด าริ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

40,000 
 

ต าบลถ้ ารงค ์ ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 เมืองน่ำอยู่และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

  -ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชุมชน 

๖.๑ แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางเฉลียว  บัวสุวรรณ และสายบ้าน 
ผช.สิงห์ จ านวน 2 ช่วง หมู่ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 
60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิวจราจรแบบ คสล.ไม่น้อยกว่า 
180 ตรม. และสายบ้าน ผช.สิงห์ จ านวน 2 
ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทางยาว 62 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
ม. และช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ระยะทางยาว 75 ม. หนาไม่น้อยกว่า 
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบ คสล. ไม่
น้อยกว่า 380 ตรม. 

300,000 สายบ้านนาง
เฉลียวและ

สายบ้าน ผช.
สิงห์ จ านวน 

2 ช่วง  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 
 

            

2 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง AC 
แบบ OVER RAY สายบ้านป้าถม ถึง
สะพานวัดเขาน้อย หมู่ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
180 ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม. 
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรแบบลาดยาง AC 
ไม่น้อยกว่า 720 ตรม.  

240,000 สายบ้านป้าถม 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางเยาว์ หมู่ที่ 5  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 
37.50 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรแบบ คสล.ไม่น้อยกว่า 
112.50 ตรม. 

60,000 สายบ้านนาง
เยาว์ หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบ้าน
ลุงอู๊ดรับซื้อของเก่า และสายบ้านนาย
ปาน ถึงคันห้วยบ้านป้าทรัพย์ (ระยะที่ 
2) หมู่ที่ 6 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ระยะทางยาว 
65 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิวจราจรแบบ คสล.ไม่น้อยกว่า 
130 ตรม. และสายบ้านนายปาน ถึงคัน
ห้วยบ้านป้าทรัพย์ (ระยะที่ 2) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 155 
ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจรแบบ คสล.ไม่น้อยกว่า 465 
ตรม. 

300,000 สายบ้านลุงอู๊ด
รับซื้อของเก่า 
และสายบ้าน
นายปาน ถึง
คันห้วยบ้าน
ป้าทรัพย์ 

(ระยะที่ 2) 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             



- ต่อ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หน้าบ้านนายสง่า  อ่อนแสง ถึงบ้าน
ไส้ค้าน (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 360 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรแบบ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,440 ตรม.  

820,000 สายหน้าบ้าน
นายสง่า  อ่อน
แสง ถงึบ้านไส้
ค้าน (ระยะที่ 
1) หมู่ที่ 2 

กองช่าง             



 
 

แแผผนกำรด ำเนนิงำนนกำรด ำเนนิงำน  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ถ  ำรงค์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.25256644  

 
 
 
 
 

  
  
  

อ ำเภอบ้ำนอ ำเภอบ้ำนลำดลำด  จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 
 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  7600076150 
โทรศัพท์/โทรสาร  032-491-467 



ค ำน ำ 
  

  การจัดท าแผนการด าเนินงานได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559                
โดยแผนการด าเนินงานจะเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ     
ท่ีจะด าเนินการจริงในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ภายในปีงบประมาณ  2564  เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานท้ังทางด้านการ
จัดการ  โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวันส าคัญต่าง ๆ  ด้านสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน  การพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย  ภายใต้
แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  รวมท้ังเป็นเอกสารท่ี
จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์
ต่อไป 
  

  
  
  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

  
    

  
  
  
  
  
  



 
หลักกำรและเหตผุล 

  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนามีหน้าท่ีในการรวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เพื่อให้การจัดการ
และการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 การจัดท าแผนการด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ประกอบด้วย  องค์ประกอบ  
2  ส่วน  ได้แก่  ส่วนท่ี 1  บทน า   และส่วนท่ี 2  บัญชีโครงการกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญ  เพื่อให้ทราบ
โครงการกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้น ท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ในปีงบประมาณ 2564                       
โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อไป  
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม แผนกำรด ำเนินงำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์   

ประจ ำปี  2564 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

*************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้
เสนอแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ และได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อใหป้ระชาชนโดยท่ัวไปได้ทราบ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน   

                ประกาศ  ณ  วันท่ี       เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 

                            

              (นายส าฤทธิ์      อบแย้ม) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
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