
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์ อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2562 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. 
๑ ยกระดับคุณภำพชีวิต

แรงงำนนอกระบบ 
1.เพื่อฝึกอบรมอำชีพอิสระ  240 คน         
2.เพื่อฝึกอบรมให้ควำมรู้ 200 คน                        
3.ทดสอบมำตรฐำนเพื่อรับใบรับรองน ำ
ประกอบอำชีพ 32 คน 

521,6535 ต ำบลถ  ำรงค ์ กระทรวง
แรงงำน 

            

 
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2562 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. 

๑ ซ่อมแซมบ้ำนผู้ด้อยโอกำส ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ้ำนให้แก่
ผู้ด้อยโอกำสในพื นที่ต ำบลถ  ำ
รงค์ 

120,000 ต ำบลถ  ำรงค ์ พม.             

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน และยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน  า 
2.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2562 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. 
๑ ก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ

โค้ง  หมู่ 2 
สร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณโค้ง  
หมู่ 2 

12,000,000 ต ำบลถ  ำรงค ์ ยธ.             

 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
3.1 แผนงานอุสาหกรรมและโยธา 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2562 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. 

๑ อำคำรอเนกประสงค์ลอยน  ำ  หมู่ 5 หมู่ 6 ขนำดกว้ำง ๘.๐๐ 
เมตร ยำว ๑๒.๐๐ เมตร 

1,060,000 หมู่ 5,หมู่ 6 กรมส่งเสริมฯ             

2 ก่อสร้ำงห้องน  ำบริเวณล ำห้วย หมู่ 5 
หมู่ 6 

กว้ำง 3.00 เมตรยำว 6.00 
เมตร 

400,000 หมู่ 5,หมู่ 6 กรมส่งเสริมฯ             

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานรากการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2562 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. 

๑ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท ำ
เกษตรปลอดภัยในครัวเรือน
ของ กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มสตรี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และนักเรียน
ในโรงเรียน 
-จัดอบรมและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ชุมชน(กำรแปรรูปบรรจุภัณฑ์ 
กำรผลิตของที่ระลึก) 

40,000 ต ำบลถ  ำรงค ์ กรมส่งเสริมฯ             

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมชน 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2562 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. 

๑ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน -จัดกิจกรรมจักรยำนเพื่อกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้ำง
เสริมสุขภำพนักท่องเที่ยว                   
-จัดกิจกรรมร่องเรือล ำห้วยเพื่อ
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน            
-ปรับและพัฒนำทัศนียภำพ ที่
น่ันพัก/ทำนอำหำรริมล ำห้วย 
หมู่ 5- หมู่ 6 

300,000 ต ำบลถ  ำรงค ์ กรมส่งเสริมฯ             

2 พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร -อบรมกำรริหำรจัดกำรกลุ่ม/
องค์กร กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
-ศึกษำดูงำน ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม/กำรจัดกำรกองทุน
เพื่อกำรท่องเที่ยว 
-อบรมกำรจัดกำรโฮมสเตย์ 
-อบรมมัคคุเทศน้อย(นักเรียน/
โรงเรียน 

200,000 ต ำบลถ  ำรงค ์ กรมส่งเสริมฯ             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2562 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. 

๑ พัฒนำพื นที่เพื่อกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

-ก่อสร้ำงอำคำรเพื่อสุขภำพ
และกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
หมู่ 5 หมุ่ 6                             
-ขยำยพื นที่ลำนจอดรถ
นักท่องเที่ยว หมู่ 5 หมู่ 6            
-กำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่
และอุปกรณ์ 

800,000 ต ำบลถ  ำรงค ์ กรมส่งเสริมฯ             

2 พัฒนำตลำดนัดชุมชนสีเขียวต ำบล
ถ  ำรงค(์ตลำดดงยำง) 

-พัฒนำซุ้มร้ำนค้ำชุมชนและ
ครัวถ  ำรงค์                                 
-ขยำยและปรับปรุงห้องน  ำเพื่อ
ร้องรับนักท่องเที่ยว                   
-ปรับทัศนียภำพพื นที่ และ
พัฒนำอำคำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
ชุมชน 

500,000 ต ำบลถ  ำรงค ์ กรมส่งเสริมฯ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาความม่ันคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรครบวงจร 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๖.๑ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2562 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. 

๑ ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมล ำห้วยหมู่ 5 รื อคันกั นล ำห้วย หมู่ 5 ท ำเป็น
สะพำนข้ำมล ำห้วย 

350,000 หมู่ 5 กรมส่งเสริมฯ             

2 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง พร้อมว่ำงท่อ
ระบำยน  ำ(บริเวณสำยลงทุ่งบ้ำนม่วง
งำม หมู่ 2) 

ขนำด กว้ำง 4.๐๐ ม. ยำว 
1,22๐ ม.ท่อขนำด Ø 0.40 
ม. 12 ท่อนและท่อขนำด Ø 
22 ท่อน 

656,000 หมู่ 2 กรมส่งเสริมฯ             

3 ติดตั งไฟส่องสว่ำง ตั งแต่ทำงเข้ำวัด
ถ  ำรงค์ถงึสะพำนศำลำเขื่อน  

หมู่ 3 ถึง หมู 1                
จ ำนวน 62 ชุด 

3,100,000 ต ำบลถ  ำรงค ์ กรมส่งเสริมฯ             

4 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 2(สำยเลียบคลองยอบริเวณหลัง
บ้ำนป้ำซิ ม) 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2 (สำยคลองยอหลัง
บ้ำนป้ำซิ ม) ขนำดกว้ำง 4.00 
ม. ยำว 460 ม. หนำ 0.15 ม. 

918,000 ต ำบลถ  ำรงค ์ กรมส่งเสริมฯ             

 


