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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.256๑  ถึง  256๕) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  อา้เภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
  

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 
               ๑.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 256๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๑ ส่งเสริมศักยภาพการรับ
ข้อมูลข่าวสาร(หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านและอบต.) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

จ านวน 6 หมู่ และ 1 
อบต. 

 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง  
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ ป้องกันและลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล(ปี
ใหม,่สงกรานต์) 

เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ  

จ านวน 2 คร้ัง/ปี           
ประชาชนต าบลถ้ ารงค์
และผู้สัญจรไปมา 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 
 

60,000 
 

60,000 
 

ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๓ จัดหาอุปกรณ์กีฬา(วัสดุกีฬา) เพื่อให้เยาวชน ผู้สนใจมี
อุปกรณ์กีฬาใช้ฝึกซ้อม
และแข่งขันอย่างเพียงพอ 

จัดหาอุปกรณ์ให้แก่
หมู่บ้าน ๖ หมู่ บ้าน  1 
คร้ัง/ปี   
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เยาวชนและผู้สนใจมี
สุขภาพ พลานามัย
แข็งแรงขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๔ จ้างนักเรียนนักศึกษาท างาน
ช่วงปิดเทอม 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
มีรายได้ และเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

จ านวน  1 คน/คร้ัง/ปี   30,000 
 

30,000 
 

- - - นักเรียน นักศึกษาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๕ การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม
เพื่อความปลอดภัย 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายให้ประชาชน
ในต าบลถ้ ารงคแ์ละทั่วไป 

จัดต้ังศูนย์บริการร่วม
เพื่อความปลอดภัย
จ านวน 1 แห่ง 

- 300,000 
 

- 300,000 
 

- ประชาชนในต าบลถ้ า
รงค์ได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้นร้อยละ  
70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๖ จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
และร่วมกิจกรรมรัฐพิธี 

จัดงานเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน และบุคคล
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 60 

เกิดความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 256๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

7 
 

จัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และร่วม
กิจกรรมรัฐพิธี 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ  

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ประชาชน และบุคคล
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 60 

เกิดความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

8 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

- 20,000 20,000 20,000  20,000 ประชาชน และบุคคล
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

เกิดความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

๙ สนับสนุนกลุ่มออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

จ านวน 1 กลุ่ม/คร้ัง/ปี
โดยจัดกิจกรรมเต้นเพื่อ
สุขภาพ   

- 40,000 
 
 

- - 10,000 สมาชิกมีสุขภาพดีและ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

10 ชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนช่วยกัน
รักษาความสะอาด และเป็น
ระเบียบน่าอยู่ น่ามอง 

จัดท ากิจกรรมท าความ
สะอาดภายในต าบลถ้ า
รงค์   

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

ชุมชนมีความเป็นระเบียบ 
ปราศจากโรคติดต่อและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ดี
ขึ้น ร้อยละ 70 

ชุมชนน่าอยู่ น่า
มองเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

11 Big Cleaning Day รณรงค์ร่วมจัดระเบียบท า
ความสะอาดบ้าน / ชุมชน 

จัดกิจกรรมร่วมกันท า
ความสะอาดชุมชน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กวาดบ้านกวาดเมือง 60 

ชุมชนน่าอยู่ น่า
มอง 

ส านักปลัด 

12 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท.ระดับอ าเภอบ้านลาด 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.ในเขต
อ าเภอบ้านลาด 

อุดหนุน อบต.หนอง
กระปุในการด าเนินการ
ตามโครงการฯ 

10,000 
 

10,000 
 

- - - ประชาชนได้รบัข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้นร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

13 อุดหนุนหน่วยงานอ่ืนตาม
บทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบายเร่งด่วน
หรือที่ส าคัญ 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบาย 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานอ่ืนปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

นโยบายเร่งด่วน
ได้รับปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

14 อุดหนุนหน่วยงานสถานที่
กลาง(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ของ 
อปท.) 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อน 

สนับสนุนหน่วยงาน
กลางจ านวน 1 ศูนย์ 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 
 

12,000 
 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 



๔๖ 

 

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 256๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๑ ฝึกอบรม/ทบทวนหรือ
ซักซ้อมแผนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)ทีมกู้ภัยและการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อเป็นการซักซ้อมและ
เตรียมความพร้อมในการ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมทบทวน
ให้แก่  อปพร. 1 ศูนย์ 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 ประชาชนมีความอุ่นใจ 
และรู้สึกปลอดภัย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๒ สนับสนุนกิจการ อป
พร./OTOS และอาสาสมัคร
หน่วยป้องกันภัย 

จัดเตรียมความพร้อมและ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

อปพร. 1 ศูนย์ - - - 50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความอุ่นใจ 
และรู้สึกปลอดภัย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๓ รักษาความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนในต าบล 

จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
รักษาความปลอดภัย
ภายในต าบล 

- - - 50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

๔ ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ อปท. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน         
ผู้ได้รับความเดือดร้อน 

ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนลดลงร้อยละ 
70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๕ จ าเป็นเร่งด่วน หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น  
สาธารณภัย ภัยแล้ง อุกภัย
ฯลฯ 

เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
จ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นใน
ต าบลถ้ ารงค ์

แก้ปัญหาให้แก่
ประชาชนที่ได้รับภัย
เช่น สาธารณภัย ภัย
แล้ง อุกภัย เป็นต้น 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 

300,000 
 

 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๖ รณรงค์ป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
จ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นใน
ต าบลถ้ ารงค ์

จัดกิจกรรมเฝ้าระวังไฟ
ป่าในช่วงฤดูแลง้ 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

 
 
 



๔๗ 

 

๑.๓ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๑ จัดการแข่งขันกีฬาต าบล 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนและผู้น า
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬา 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
เยาวชนและผู้น าชุมชน
ต าบลถ้ ารงค์  

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนและผู้น าชุมชนมี
สุขภาพดีขึ้นร้อยละ 60 

เยาวชนและผู้น าชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๒ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการ
ของเด็ก 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี  เด็กใน
ต าบลถ้ ารงค์ และ
ใกล้เคียง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็กได้พัฒนาการทาง
ร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 

๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

เพื่อให้ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อันพึงประสงค์
ให้แก่นักเรียน และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาได้ 

นักเรียนในต าบล 
ถ้ ารงค์ จ านวน ๕๐ คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนมีความเมตตา 
กรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
และเสียสละเพื่อส่วนรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

นักเรียนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๔ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา กศน. 

เพื่อให้บริการด้านวัสดุ 
อุปกรณ์การศึกษาแก่
นักเรียนของ กศน. 

จ านวน ๓๐ คน   - - 
 

- 20,000 20,000 กศน.มีวัสดุอุปกรณ์ 
การศึกษาบริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

เด็กเล็กและนักเรียน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๕ เด็กไทยฉลาดปญัญาเลิศด้วย
เกลือเสริมไอโอดีน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
เกลือไอโอดีนอย่างทั่วถึง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาฯ  
 

5,000 
 

8,000 
 

8000 
 

8,000 
 

8,000 เด็กและเยาวชนในต าบล
ถ้ ารงค์ได้รับสารไอโอดีน 
ร้อยละ 60 

เด็กและเยาวชนได้รับ
เกลือไอโอดีนอย่าง
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

๖ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ารงค์) 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารกลางวัน
ครบถ้วนตามโภชนาการ 

เด็กปฐมวัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จ านน 41 คน 

170,000 
 

 

170,000 
 

205,000 
 

205,000 
 

205,000 เด็กเล็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนร้อยละ  100 

เด็กเล็กและนักเรียน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๗ พัฒนาการด าเนินงานศูนย์เด็ก
เล็ก  อบต.ถ้ ารงค์ 

ศูนย์เด็กเล็กได้รับบริการ
และมีพัฒนาการได้
มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยของศูนย์ เด็ก
เล็ก จ านวน 41 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 เด็กเล็กได้รับบริการและมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ  
90 

เด็กเล็กและนักเรียน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๘ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์เด็กเล็กได้รับบริการ
และมีพัฒนาการได้
มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยของศูนย์ เด็ก
เล็ก ต าบลถ้ ารงค ์

- - 
 

46,500 46,500 46,500 เด็กเล็กได้รับบริการและมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ  
90 

เด็กเล็กและนักเรียน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๙ ห้องเรียนธรรมชาติตามแนว
พระราชด าริ 

เพื่อให้เด็กเล็กและผู้ปกครอง
ได้เรียนรู้เก่ียวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมให้เด็กได้
เรียนรู้นอกห้องเรียน  

จ าวน ๔๑ คน   

15,000 15,000 15,000 15,000 
 

15,000 เด็กเล็กและผู้ปกครองได้
เรียนรู้เก่ียวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงร้อยละ  100 

เด็กเล็กและผู้ปกครอง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๐ สนับสนุนการปรับปรุง 
ซ่อมแซมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุของ  อสมศ. 

เพื่อรักษาศิลปะ   
วัตถุ และมรดกทาง
ประวัตศิาสตร ์

ปรับปรุง ซ่อมแซม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ

ในเขตต าบลถ้ ารงค ์

- - - 50,000 
 

50,000 แหล่งโบราณวัตถุได้รับ
การอนุรักษ์ร้อยละ 60 

ศิลปะ  วัตถุ และ
มรดกได้รับการรักษา
ไว้เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๑ สนับสนุนค่าจัดอาหารเสริม(นม)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที ่

เพื่อให้เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม) 

ศูนย์เด็กเล็ก,  
ร.ร.วัดม่วงงาม  

และ ร.ร.วัดถ้ ารงค์  

575,000 
 

500,000 520,000 520,000 520,000 เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนร้อย
ละ  100 

เด็กเล็กและนักเรียน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 



๔๘ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขต
พื้นที่ 

เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่
ได้รับอาหารกลางวัน
ครบถ้วนตามโภชนาการ 

ร.ร.วัดม่วงงาม  
ร.ร.วัดถ้ ารงค์  

940,000 
 

900,000 
 

920,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ ร้อยละ  
100 

เด็กเล็กและนักเรียน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๓ สอนเสริม/อบรมภาษา 
ต่างประเทศต้อนรับอาเซียน 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

สอนให้ความรู้
ภาษาต่างประเทศให้แก่
นักเรียนจ านวน ๓๐ คน   

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีความรู้
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
/กศน. 

๑๔ ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โภชนาการเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
โภชนาการที่สมวัย 

เด็กปฐมวัยของศูนย์ 
เด็กเล็กจ านวน 41 คน 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่สมวัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

เด็กเล็กและเนักเรียน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๕ จัดหาวัสดุการเรียนการสอน จัดหาวัสดุการศึกษาให้แก่
ศูนย์เด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยของ 
ศูนย์เด็กเล็ก  

จ านวน 41 คน 

60,000 
 

60,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ  60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๖ ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็กเล็กได้รับบริการ
และมีพัฒนาการได้
มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยของศูนย์ 
เด็กเล็ก            

จ านวน 41 คน 

๗๒,000 
 

๗๒,000 
 

๗๒,000 
 

๗๒,000 
 

๗๒,000 
 

เด็กเล็กได้รับ
บริการและมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ  90 

เด็กเล็กและนักเรียน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

17 การแข่งขันวิชาการด้าน
ทักษะของเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยทั้งสี่ด้าน 

เด็กปฐมวัยในเขต
อ าเภอ 

บ้านลาด  

50,000 - - - - เด็กปฐมวัยสามารถ
ใช้ทักษะเกิด
ความคิดรวบยอด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่สมบูรณ์
ตามวัย 

กองการศึกษา 

18 สร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กต าบลถ้ ารงค์ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากของเด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลถ้ ารงค์ 

- 8,000 8,000 8,000 - เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 70 

เด็กเล็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

19 ส่งเสริมการศึกษาและ
เทคโนโลยี 

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจด้านเทคโนโลยี 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลถ้ ารงค์ 

- 20,000 20,000 20,000 - เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีร้อยละ 
70 

เด็กเล็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 



๔๙ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
20 ส่งเสริมการเรียนการสอน

ดนตรีไทยและดนตรีสากลสู่
อาเซียน (ร.ร.วัดถ้ ารงค)์ 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่
นักเรียนในต าบลให้ได้
มาตรฐาน 

 โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ ๕0,000 
 
 

๕0,000 
 
 

๕0,000 
 
 

๕0,000 
 
 

๕0,000 
 
 

นักเรียนมีคุณภาพ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

เด็กเล็กและ
นักเรียน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 

21 ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมเด็กก่อนวัยเรียน  
(ร.ร.วัดม่วงงาม) 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่
นักเรียนในต าบลให้ได้
มาตรฐาน 

 โรงเรียนวัดม่วงงาม ๕0,000 ๕0,000 
 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

นักเรียนมีคุณภาพ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

เด็กเล็กและ
นักเรียน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 

22 สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม
ชุมชน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชุมชนอันดี
งามเอาไว้ 

อุดหนุนอ าเภอบ้านใน
การอนุรักษ์วิถีชุมชนคน
บ้านลาด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิถีชุมชนท้องถิ่นได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖๐ 

วิถีชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 

กองการศึกษา
ฯ 

23 ค่ายพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชนในต าบล 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลถ้ ารงค ์

- - 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

เด็กและเยาวชน
เกิดการเรียนรู้และ
มีทักษะความรู้ 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ สนับสนุนการบริการแพทย์

ฉุกเฉิน 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที ่

ต าบลถ้ ารงค ์
45,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ

การช่วยเหลือ ได้
รวดเร็วขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๒ ป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมก าเนิดสัตว์เลี้ยง 

บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัข
บ้าในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ลดจ านวนพาหะและ
โรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชนลงร้อยละ 60 

สุนัขได้รับการฉีด
วัคซีนบ้า 

ส านักปลัด/ 
 ปศุสัตว ์

๓ ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ เพื่อลดปัญหาจุดเสี่ยงโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้เก่ียวกับโรค 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนปลอดจาก
โรคไข้เลือดออก ร้อย
ละ 80 

ปัญหาจุดเสี่ยงโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
ลดลง 

ส านักปลัด 

๔ ป้องกันโรคไข้หวัดนก/ 
ไข้หวัดใหญ ่

ชุมชนปลอดภัยจาก
ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ ่

ประชาสัมพันธ์ถึงการ
แพร่ระบาดของโรค 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
และปลอดภัยจากโรค
ร้อยละ 80 

ชุมชนปลอดภัยจาก
ไข้หวัดนก/ไข้หวัด
ใหญ่พิ่มขึ้น 

ส านักปลัด / 
รพ.สต. 

5 ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว 

จ านวนหมาและแมวใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค์  
 

40,000 42,000 60,000 60,000 
 

60,000 
 

สัตว์และประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

6 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนในพื้นที่ต าบลถ้ า
รงค์ 

จ านวนหมาและแมวใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค์  
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้ข้อมูลจ านวนสัตว์ที่
ขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70 

สัตว์ในพื้นที่ต าบลถ้ า
รงค์ได้วัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

7 รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออกในพื้นที่ต าบล
ถ้ ารงค ์

อบรมให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชน อสม. 
ต าบลถ้ ารงค ์

- 16,730 16,730 16,730 16,730 ประชาชนห่างไกล
จากโรคติดต่อ ร้อยละ 
70 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

8 ฉีดพ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลาย 

เพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลายที่
พาหะน าเชื้อโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนต าบล 
ถ้ ารงค ์

- 76,650 76,650 76,650 76,650 ประชาชนห่างไกล
จากโรคติดต่อ ร้อยละ 
70 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

9 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ  

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ 

อุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จ านวน 6 หมู่ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 
60 

หมู่บ้านได้รับเงิน
อุดหนุนทั้ง 6 หมู่ 

ส านักปลัด 

 
 



๕๑ 

 

 
1.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๑ ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในต าบล
มีสุขภาพที่แข็งแรง และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ให้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการดูแลรักษา
ตัวเอง 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยเพิ่มมากขึ้น 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

2 เพิ่มศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 

เพื่อให้กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมให้แก่
คณะกรรมการกองทุนฯ   

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 กองทุนมีความเข็ม
แข็งเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลถ้ ารงค ์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุในการ
ประชุมสัมมนาดูงานและ
ตรวจสุขภาพ  

จัดกิจกรรมให้ผู้อายุได้มี
เวทีในการท ากิจกรรม
ร่วมกันไม่เป็นโรค
ซึมเศร้า 

10,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๑ จัดการระบบขยะ 
(จัดเก็บขยะและมีถังขยะ) 

เพื่อจัดระบบการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี  จัดหาถัง
ขยะและการรณรงค์ให้ทิ้ง
ขยะ 

300 ใบ 110,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปริมาณขยะของ
ชุมชนลดลงร้อยละ 
80 

มีการก าจัดขยะถูก
วิธีเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๒ การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
 

เพื่อจัดระบบการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี  และการ
รณรงค์ใหท้ิ้งขยะ 

จ านวน 3 คน   500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 ปริมาณขยะของ
ชุมชนลดลงร้อยละ 
80 

ขยะในชุมชนมี
ปริมาณลดลง   

กองช่าง 

3 ชุมชนลดขยะ เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในชุมชนเห็น
ความส าคัญของการคัดแยก
ขยะ เห็นคุณค่าของวัสดุ
เหลือใช้ 

จัดกิจกรรมอบรมการคัด
แยกขยะและรบัแลกขยะ
เพื่อน ามาแลกแต้มแลก
สินค้า 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

เกิดการคัดแยกขยะ 
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
และประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 รณรงค์ชุมชนปลอดขยะ เพื่อลดปริมาณขยะก่อน
น าเข้าสู่กระบวนการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที ่

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ปริมาณขยะของ
ชุมชนลดลงร้อยละ 
60 

ประฃาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

   



๕๒ 

 

   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่กลุ่มเสี่ยง 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 
70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย 

จัดกิจกรรมให้ควารู้ 
ความเข้าใจในการด าร
ชีวิตเหมือนคนปกติ 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ผู้พิการการด าเนิน
ชีวิตเหมือคนปกติ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และเด็กแรกเกิดร่วมกับ
หน่วยงานงานที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้ผู้สูงอายุและเด็ก
แรกเกิด มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง ปราศจากโรค 

ผู้สูงอายุและเด็กแรก
เกิดในต าบลถ้ ารงค์ 
จ านวน ๕๐ คน 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
เด็กแรกเกิดมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงร้อยละ 60 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
เด็กแรกเกิดมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (care giver)  

เพื่อจัดอบรมให้แก่
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในต าบลถ้ ารงค ์

จัดอบรมให้กับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

- 20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติด
เตียงสามารถดูแล
ตนเองได้ร้อยละ 60 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
ฯ/รพ.สต./

กศ.น. 
๕ รณรงค์ป้องกันปัญหาโรค

เอดส์และยาเสพติด 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ ความเข้า

เก่ียวกับโรค 

15,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ เพื่อลูกรักพิทักษ์ครอบครัว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนของ
เด็กและเยาวชน 

จัดเวทีให้พ่อ แม่ ลูก มี
เวทีร่วมกันในการแสดง
ความรัก ความผกพันธ์ 

- - 
 

10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนใน
ต าบลมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๗ ตรวจสุขภาพและให้บริการ
คัดกรองโรคประจ าปี(สปสช.) 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย 

ให้บริการตรวจคัดกรอง
โรคประจ าปี  
จ านวน ๕๐ คน 

- - 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๘ ปีใหม่สมานฉันท ์ เพื่อให้ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี แต่งต่าง
แต่ไม่แตกแยก 

จัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ใหแ้ก่ผู้น า
และประชาชนในต าบล 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๙ สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี/ 
แม่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
กลุ่มสตรีและแม่บ้าน 

จัดอบรมให้แก่กลุ่มสตรี
ในต าบลถ้ ารงค ์

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิกกลุ่มสตรีและ
แม่บ้านมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 



๕๓ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๑๐ จัดอบรมค่ายเด็กรักดี เพื่อเป็นการสนับสนุน   
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน  

จัดเวทีการแสดง
ความสามารถใหแ้ก่

เยาวชน 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 เด็กและเยาวชน 
สามารถปฏิบัติงาน
รวมกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

เด็กและเยาวชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๑ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็ก  
และเยาวชน  
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน  
 

ผู้สูงอายุ เด็ก และ
เยาวชน จ านวน ๕๐ 
คน 

- 20,000 
 

- 
 

- 
 

20,000 ผู้สูงอายุ เด็ก และ
เยาวชน มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ผู้สูงอายุ เด็ก 
และเยาวชน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๒ พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน 
และผู้น าชุมชนต าบลถ้ ารงค ์

เพื่อให้สตรีมีบทบาทใน
สังคม ช่วยป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

สตรีแม่บ้านในต าบลถ้ า
รงค์ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ อบต. 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

สตรีในต าบลถ้ า
รงค์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๓ ส่งเสริมงานของ ศอช. 
ต.ถ้ ารงค ์

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ  
ศอช.ต 

ประชาสัมพันธ์การ
ท างานกลุ่ม ศอช.ต.ถ้ า

รงค์ 

- 50,000 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

ศอช.ต.มีกิจกรรมที่
พัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๔ ค่ายแกนน าเด็กและเยาวชน
ต าบลถ้ ารงค ์

เพื่อให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญของกลุ่มเด็ก
และเยาวชน 

จัดการเข้าค่ายแกนเด็ก
และเยาวชน  

จ านวน ๑๐๐ คน   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัว
เพิ่มขึ้น 60 

สถาบัน
ครอบครัว มี
ความเข้มแขง็ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
๑๕ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

แห่งชาติ 
เพื่อส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี ความอบอุ่น
ในครอบครัว 

กิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุจ านวน ๑๐๐ 

คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ครอบครัวมีความรัก
สามัคคีเพิ่มมากขึ้นร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๖ สนับสนุนศูนย์คลังปัญญา
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

จัดเวทีเสวนาให้ผู้อายุได้
แสดงความคิดเห็น   

- - - - 
 

20,000 
 

ชุมชนมีภูมิปัญญา
ความรู้.เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๗ สร้างความสัมพันธ์ครอบครัว
เข้มแข็ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ยา
เสพติด และปัญหาสังคม 
ในกลุ่มเสี่ยง 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ความรู้แกค่รอบครัว   

- - - 
 

- 
 

50,000 ครอบครัวมีความรัก
และสามัคคีเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๘ อบรมจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ 
สายใยรัก หมู่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
การจัดต้ังกลุ่ม จ านวน 

๑ กลุ่ม 

- - 
 

- 
 

- 
 

10,000 มีผู้เข้าร่วมกลุ่มร้อยละ 
60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 



๕๔ 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๑๙ พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข็มแขง็ของครอบครัว 

เพื่อให้สตรีมีบทบาทใน
สังคม เกิดความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

สตรีแม่บ้านในต าบลถ้ า
รงค์ 

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ อบต. 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๐ สนับสนุนกิจกรรมสินค้า  
OTOP 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาสัมพันธ์สินค้า 
OTOP ผ่านเสียงตาม
สาย 

- - 
 

- 
 

- 100,000 
 

สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๑ สนับสนุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

เพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชน
ต าบลถ้ ารงค ์

จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ/
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับสมัคร
งาน   

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ประชาชนในต าบลมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ  70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๒ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและประหยัด
พลังงาน 

เพื่อประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจการใช้พลังงาน
ทดแทน 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจการใช้
พลังงานทดแทน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

- ประชาชนหันมาใช้
พลังงานทดแทนและ
ประหยัดพลังงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๓ สนับสนุนกิจกรรม   
TO  BE NUMBER ONE 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน 

จัดกิจกรรมให้เยาวชนมี
เวทีในการกล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 

- - 
 

- 
 

- 
 

30,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๔ ปกป้องสถาบันและ
สมานฉันท์และปรองดอง 

เพื่อจัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบันและการปรองดอง
สมานฉันท์ 

กิจกรรมปกป้องสถาบัน
และการปรองดอง
สมานฉันท์ใหแ้ก่
ประชาชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

100,000 ประชาชนรักและเทิดทูน
สถาบันและมีความเป็น
ประชาธิปไตยร้อยละ 80 

เกิดความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ของประชาชน 

กองสวัสดิการฯ 
 

๒๕ สายใยรักพิทักษ์ครอบครัว เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
สังคม ครอบครัวให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อย่างมี
ความสุข 

กิจกรรมสานสัมพันธ์
จากแม่สู่ลูก จ านวน ๕๐ 
ครัวเรือน 

- - 
 

- 
 

- 10,000 ชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
ร้อยละ 70 

สถาบันครอบครัว
ได้รับการพัฒนา 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๕ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
26 สมุนไพรในชุมชน 

(ยาไทยใกล้ตัว) 
เพื่อประชาชนใช้สมุนไพร
ในการรักษาโรค และเป็น
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของต าบล 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนใช้สมุนไพรใน
การรักษาโรค และเป็น
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของต าบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากสมุนไพร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนใช้
สมุนไพรในการ
รักษาโรค และ
เป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
ต าบลเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม / รพ.

สต. 

27 สนับสนุนการแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยใหค้งอยู่กับชุมชน 

รณรงค์ใหป้ระชาชนหัน
มาใช้แพทย์แผนไทยใน
ชุมชน 

- - 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแพทย์
แผนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

การแพทย์แผน
ไทยได้รับการ
สนับสนุนเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม / รพ.

สต. 

28 เยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัย 
ยาเสพติด 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง 
ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของยาเสพติด 

เยาวชนในต าบลถ้ ารงค์ 
จ านวน 5๐ คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
สามารถป้องกันตนเอง
ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับยา
เสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

29 ส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ 5 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชน หมู่ 5และใน
ต าบลถ้ ารงค ์

- - - - 20,000 ชุมชนได้รับการส่งเสริม
อาชีพร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

30 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
(กิจกรรมดนตรีเพื่อสุขภาพ) 

เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้
กิจกรรมดนตรีบ าบัด 

ผู้สูงอายุ 
ต าบลถ้ ารงค ์

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 60 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

31 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

สนับสนุนกองทุน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

- มีผู้เข้าร่วมกองทุนร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

 



๕๖ 

 

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

เยาวชน 
เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแข่งขันกีฬา 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับ
ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึ้นร้อยละ 80 

เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๒ ส่งเสริมการบูรณาการ อปท.
เพื่อพัฒนาชุมชน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแข่งขันกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา และ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึ้นร้อยละ 80 

เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๓ สนับสนุนชมรมกีฬาต าบล
เข้าร่วมการแข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม       
กิจกรรมทางด้านกีฬาใน
ต าบลถ้ ารงค ์

นักกีฬาในต าบลถ้ ารงค์ 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด 

 
- 

50,000 
 

- 
 

- 50,000 เยาวชนในต าบลมี
โอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันในสถานที่ต่าง 
ๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๔ จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา และรัฐพิธ ี

เพื่อท านุบ ารุงสถาบัน
ศาสนาและสร้างความ
สามัคคีของชุมชน 

จัดกิจกรรมรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 
จ านวน ๒ คร้ัง   

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
สถาบันชาติที่ต้อง
เทิดทูนไว้และ
ร่วมกัน 

กองการศึกษา 
 

๕ สนับสนุนสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

กิจกรรมแห่เทียนน า
เทียนไปถวายวัดใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประเพณีอันดีงามจะ
อยู่กับต าบลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

ประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

กองการศึกษาฯ 

๖ จัดงานวันมรดกถ้ ารงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม
ไว้ 

จัดแสดงการละเล่นพื้น 
บ้านและการสาธิต 
การท าของประดิษฐ์ 
จากวัสดุในชุมชน 

55,000 
 

55,000 55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

ประชาชน และบุคคล
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 70 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 

กองการศึกษา 

๗ สนับสนุนสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีชุมชน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีชุมชนและสร้าง
ความสามัคค ี

ท าบุญประเพณี วิถี
ท้องถิ่น จ านวน ๖ 
หมู่บ้าน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีร้อยละ 70 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 

กองการศึกษา 

๘ สนับสนุนสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

กิจกรรมสงฆ์น้ าพระ รด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีผู้สนใจการรักษา
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 60 

ประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

กองการศึกษา 

๙ จัดการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
ประเพณีพื้นบ้าน 

จัดแช่งเรือยาวประเพณี
ท้องถิ่น 

30,000 
 

30,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีร้อยละ 70 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 

กองการศึกษา 

 
 



๕๗ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑๐ สืบสานประเพณีผีกระด้ง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม
ไว้ 

จัดกิจกรรมการแสดง 
ประเพณีท้องถิ่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น   

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชน และบุคคล
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 70 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
ไว ้

กองการศึกษา 

๑๑ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนและเยาวชน 
จ านวน ๕๐ คน 

- 20,000 
 
 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

วัฒนธรรม
ประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๒ อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอนุรักษ์
วัฒนธรรมต าบลถ้ ารงค์ 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ให้ประชาชนและเยาชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมได้รับการ
อนุรักษ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

เกิดคลังสมอง 
และการสืบสาน
ของเยาวชนรุ่น
หลัง 

กองการศึกษา 

13 สนับสนุนสืบสานการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

กิจกรรมลอยกระทงใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีไทย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 

ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

14 อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด 
โครงการจัดงานแข่งขันวัว
เทียมเกวียน  

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

40,000 60,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้สนใจการรักษา
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 60 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
ไว ้

กองการศึกษา
ฯ 

15 อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด 
โครงการจัดขบวนแห่พระ
นครคีรี-เมืองเพชรบุรี  

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 มีผู้สนใจการรักษา
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 60 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
ไว ้

กองการศึกษา
ฯ 

 
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๑ จัดต้ังสวนสุขภาพชุมชน
(บริเวณริมคลองชลประทาน) 
หมู่ 6 

เพื่อสร้างสถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกายของหมู่บ้าน
และผ่อนคลาย
ความเครียด 

สร้างสถานที่ออกก าลัง
กาย หมู่ ๖ บ้านหนอง
ช้างตาย 

- - 200,000 
 

- - ประชาชนและเยาวชนมี
สวนที่ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

๒ จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย  
พร้อมอาคารและเคร่ืองเล่น
เด็ก 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เคร่ืองออกก าลังกายใช้ 

จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย
พร้อมอาคารและเคร่ืองเล่นเด็ก 
หมู่ ๑,หมู่ ๒(คลองยอ),หมู่ ๓, 
หมู่ ๕ และ หมู่ ๖(สามแยกต้น
โพธ์ิและศาลเจ้า) 

600,000 
 

- - - - ประชาชนและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 



๕๘ 

 

๑๐. แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ อนุรักษ์ป่าชุมชนด้านสมุนไพร  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของต าบล 
กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
ประชาชนและเยาวชนใน

ต าบล   

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- ประชาชนได้รบัประโยชน์
จากสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
๑๑. แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ขึ้น

ทะเบียนไว้ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 

จ่ายเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน
กับ อบต. 

5,500,000 
 

5,500,000 
 

5,500,000 
 
 

5,500,000 
 

5,500,000 
 

ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง
ร้อยละ 90 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อให้ผู้พิการที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 

จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูง
พิการ    ที่ขึ้นทะเบียน
กับ อบต. 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง
ร้อยละ 90 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 

จ่ายเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์  ที่ขึ้น
ทะเบียนกับ อบต. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง
ร้อยละ 90 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส์ 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 
 



๕๙ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน ้า 
    2.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ ลอกล าห้วย คลองระบายน้ า

(สายบ้านป้าเยาว์-บ้านนาย
สุริยะ) หมู่ 2 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- ๑๕0,000 
 

- 
 

 

๑๕0,000 
 

 

- มีแหล่งน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร ร้อยละ 
60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

2 กักและเก็บวัชพืชในล าห้วย           
ถ้ ารงค์ตลอดสาย หมู่ 3   

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง 1,500 ม. 
กว้าง 20-25 เมตร 

200,000 
 

- - - - เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

3 ลอกล าห้วยหมู่ 3(สาต่อจาก
ล าห้วยอ่างหิน-ฝายน้ าล้น
บ้านนายสมศักด์ิ)  

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ลอกล าห้วยหมู่ 3(สาต่อ
จากล าห้วยอ่างหิน-ฝาย
น้ าล้นบ้านนายสมศักด์ิ) 

- ๕๐,๐๐๐ - - - เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

4 ขุดลอกคลองทิ้งน้ า 
ลงทุ่งนาม่วงงาม หมู่ 2 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๐๐ ม. 
กว้าง 2.00 เมตร 

- - - 
 

๑๐0,000 
 

- มีแหล่งน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 
หมู่ 4(สายคลองไส้ไก่กลาง
ทุ่งนา-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดปากกว้าง  
1.80 ม. ก้นคลองกว้าง 
0.50 ม.ความลึก 
0.80 ม. ยาว 290 ม. 

- 288,000 
 

 

- - - มีแหล่งน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

6 ขุดลอกและก าจัดวัชพืชในล า
ห้วยสาธารณะ 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกและปรับปรุง
แหล่งกักเก็บน้ าของ
ต าบล 

- 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าได้ ร้อยละ ๖0 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

7 ขุดลอกบ่อน้ าบริเวณพื้นที่
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร 

80,000 
 

- - - - ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าได้ ร้อยละ ๖0 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๘ ขุดลอกเหมืองระบายน้ ารอบ
เขาพรมชะแง้ หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ระยะทาง ๕๐๐ ม.  
กว้าง 2.00 เมตร 

- 3๐๐,๐๐๐ - - - เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรร้อยละ 
60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๙ ขุดลอกท่อระบายน้ าและ
ปรับปรุงท่อ หมู่ ๔(สายหน้า
วัดถึงบ้านคุณทว)ี 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ ม.
ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.  

- 100,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

๑๐ ขุดลอกและก าจัดวัชพืช 
ในล าห้วยสาธาณะ 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าได้
สะดวกย่ิงขึ้น 

ล าห้วยในพื้นที่ต าบลถ้ า
รงค์จ านวน 6 แห่ง 

300,000 - - - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 



๖๐ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
11 ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ 1          

(สายคลองนาคราง) 
เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ระยะทาง ๑๐๐ ม. สูง 
1.00 เมตร 

- 3๐๐,๐๐๐ - - - เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร ร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างก าแพงกั้นน้ า หมู่ 1 
(ต้ังแต่บ้านคุณปราณ-ีสะพาน
ศาลาเขื่อน)  

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ระยะทาง 200 เมตร - 500,000 
 

- - - ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

๑๓ ปรับปรุงบันไดลงตลิ่ง หมู่ 1 
(บริเวณบ้านวาสนา ป้องกัน ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร - - - 
 

100,000 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ ๑              
(สายคลองไส้ไก่ กลางทุง่นาวัด
ขลุบ ถงึคลองชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ระยะทาง ๒๐๐ ม.  
สุง 1.00 เมตร 

- - - 
 

100,000 
 

 เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตกั้นน้ า 
หมู่ 1 (สายสะพานวัดขลุบถึง 
คลองยอ) 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ระยะทาง 300 เมตร  
สูง 0.90 เมตร 

- ๓00,000 
 

- - - ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ๑              
(สายบ้าน อบต.ประสงค-์บ้านคุณ
เสรีลงคลองไสไ้ก-่บา้นพี่ละม่อม) 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

รางระบายน้ าขนาด ลึก 
0.50 ม. กว้าง 0.50ม.
ระยะทาง 100 ม. 

- ๓00,000 
 

- - - ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

๑๗ ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ ๒              
(สายกลางทุ่งนาม่วงงาม ) พร้อม
ถนนไหล่ทาง 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ขนาด ยาว 100 เมตร 
สูง 1.00 เมตร 

- ๓00,000 
 

- - - เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๑๘ ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ ๒              
(สายบ้านป้าเบียบ) 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ขนาด ยาว 295 เมตร 
สูง 1.00 เมตร 

- - - ๓00,000 - เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๑๙ เรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง    
หมู่ 2 

เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก
เพิ่มมากขึ้น 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
สูง 6.00 เมตร 

- - - 
 

500,000 
 

- ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างคลองส่งน้ าคสล.(ตัวยู) 
หมู่ 2 (สายตรงข้ามบ้านป้าเบียบ
จากคลองชลประทานถึงล าห้วย
อ่างหิน) 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ขนาด ยาว 200 เมตร  
สูง 1.00 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

๒๑ ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 3 (เลียบล าห้วยถ้ ารงค)์  

เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก
เพิ่มมากขึ้น 

ขนาด สูง 2.00 เมตร 
ยาว 45 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

๒๒ เสริมคันล าห้วยถ้ ารงค์ หมู่ 3 
(ช่วงท้ายฝายเทคอนกรีตคันห้วย
พร้อมฝังท่อบริเวณท้ายฝาย)  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ยาว ๒๐๐ ม. สูง 2.00 
เมตร 

- - - 
 

100,000 
 

- ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 



๖๑ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๒๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ม. 3 

(ต้ังแต่บ้านลุงชิน-ล าห้วยอ่างหิน)
ต่อจากของเดิม 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

กว้าง 0.30 ม.ยาว 
148 ม.ลึก 0.80 
พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ า 

- - 300,000 - - เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๒๔ วางท่อระบายน้ าคอนกรีต  
หมู่ 4 (สายบ้านนางเม้าท์) 

เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก
เพิ่มมากขึ้น 

ขนาด Ø 1.00 เมตร 
ยาว 75 เมตร 

300,000 - - - - มีการระบายน้ าได้สะดวกเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๕ ปรับปรุงเหมืองตัวยู หมู่ ๕ (สาย
บ้านจ่าหนุ่ยถึงบ้านรองสุ่ม) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ า
เพียงพอต่อการเกษตร 

ขนาดยาว 200 เมตร - ๓๐0,000 
 

- - - เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างเหมืองระบายน้ า หมู่๕ 
(สายบ้านสาวัตรจง) 

เพื่อให้ประชาชนใน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ขนาดยาว 200 เมตร - ๓๐0,000 
 

- - - ครัวเรือนมีการทางระบายน้ า
ได้รวดเร็วเพิ่มขึ้น ร้อยละ๖0 

ระบบระบายน้ ามี
ความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

๒๗ ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู หมู่ 5  
(สายบ้านจ่าเก่ง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ า
เพียงพอต่อการเกษตร 

สายบ้านจ่าเก่งตลอด
สาย(ช่วงที่ 1) 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
160 ม. ลึก 0.80 ม. 

- - 
 

3๐0,000 - 
 

- เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๒๘ เรียงหินยาแนว หมู่ 5 (บริเวณ  
ชายห้วยและปรับปรุงภูมิทัศน์
หลังตลาดนัด) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของชายห้วยและให้มีความ
สวยงาม 

ขนาดยาว 200 เมตร - ๓๐0,000 
 

- - - ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากปัญหาน้ าหลาก 
ร้อยละ60 

ชายฝั่งได้รับการ
ป้องกันการพังทลาย
ของดินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๒๙ ฝังท่อส่งน้ า หมู่ ๕ (ล าห้วยดอน
ตะโกช่วงกลางเชื่อมคลอง
ชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชนใน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ขนาดยาว 30 เมตร ท่อ
ขนาด Ø 0.30 เมตร 
จ านวน 30 ท่อน 

- 50,000 
 

- - - ครัวเรือนมีการทางระบายน้ า
ได้รวดเร็วเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖0 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างเหมืองทิ้งน้ ารูปตัวยู หมู่ 
๖ (สายหลังร้านอัดฉีดถึงบ้าน
นายหวิง)  

เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก
เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาว 91 เมตร ลึก 
1.20 เมตร 

- 260,000 
 

- - 
 

- มีการระบายน้ าได้สะดวกเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างเหมืองทิ้งน้ ารูปตัวยู หมู่ 
6 (สายข้างเขาพรมชะแง)้  

เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก
เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดยาว 250 เมตร 
สูง 1.00 เมตร 

- - - 
 

๘00,000 
 

- มีการระบายน้ าได้สะดวกเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๓๒ ก่อสร้างคูส่งน้ าคอนกรีต  
หมู่ ๕-หมู่ ๖ (สายท่อตากิ่งลงทุ่ง
คลองดี ๑๘) 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ระยะทาง๑,๐๐๐ ม.
กว้าง๑.๐๐ม. 

- - - - ๙๐๐,๐๐๐ มีการระบายน้ าได้สะดวกเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

33 วางท่อระบายน้ า หมู่ 5  
(สายบ้านสาวัตรจง) 

เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก
เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดยาว 200 เมตร 
ท่อขนาด Ø 0.60 
เมตร 

- - - 
 

100,000 
 

- มีการระบายน้ าได้สะดวกเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 



๖๒ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
34 ท าประตูเปิด-ปิดน้ า หมู่3 

จ านวน 7 บาน  
เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกย่ิง 

ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 7 
บาน 

- ๒๐0,000 
 

- - - ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

35 ท าประประตูเปิด-ปิดน้ า
อัตโนมัติ หมู่ ๑  

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

- ๒๐0,000 
 

- - - ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

36 ก าจัดวัชพืชในล าห้วย
สาธารณะ 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ก าจัดวัชพืชในล าห้วยสาธารณะใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค ์

200,000 
 

- - - - เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อการ 
เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างเหมืองทิ้งน้ ารูปตัว
ยู หมู่ ๖ (สายบ้านนาย
ต้อม-ล าห้วยหน้าบ้านลุง
พูล)  

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกเพิ่มมากขึ้น 

ขนาดยาว 100 เมตร สูง 1.00 
เมตร 

- - - 
 

๓00,000 
 

- มีการระบายน้ าได้สะดวก
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า
จ านวน 2 จุด (1)หลังบ้าน 
สจ. (2)ข้างบ้านตาพัด 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

- ๒๐0,000 
 

- - - ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

39 ปรับปรุงท่อลอดป้องกันน้ า
ท่วมขังฤดูฝน หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

ปรับปรุงท่อลอดป้องกันน้ าท่วมขังฤดู
ฝน 

- - - 
 

1๐0,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างกังหันป้องกันน้ า
เสียบริเวณหน้าบ้านนาง
แถว 

เพื่อบ าบัดน้ าเสียใน
ชุมชนใหใ้ช้งานได้ 

จัดท ากังหันป้องกันน้ าเสียบริเวณหน้า
บ้านนางแถว 

- 50,000 - - - ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ 
เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม 
หมู่ 1 – หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน 
ปลอดภัยจากน้ าท่วม 

จ านวน 2 ระยะ -ระยะที่ 1 (บ้านคุณ
ปราณี-สะพานศาลาเขื่อน สูง 1.20 
ม. ยาว 132.20 ม. -ระยะที่ 
2(สะพานวัดขลุบ-คลองยอ) สูง 1.00 
ม. ยาว 295 ม. 

1,718,000 - - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(สายบ้านอบต.ประสงค-์บ้านคุณเสรี-
บ้านพี่ละม่อมลงคลองไส้ไก่ ยาว  
367 ม. กว้าง 0.50 ม. 

- 917,500 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

43 ปรับปรุงคันกั้นน้ า  
หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน 
ปลอดภัยจากน้ าท่วม 

(บ้านลุงสวิง-สุดเขต อบต.ถ้ ารงค์ ฐาน
กว้างเฉลี่ย3.50 ม. ยาว100ม.สูง
เฉลี่ย2.50 ม. 

94,000 - - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

44 วางท่อระบายน้ า 
หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(สายทุ่งนาขลุบและสาย 
นาคราง) ท่อระบายน้ าขนาด Ø 
0.40 ม. จ านวน 2 จุด 

- 20,000 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 



๖๓ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562(บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔(บาท) 2565(บาท) 
45 ปรับปรุงท่อระบายน้ า 

คสล.หมู่ 1  
เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(สายเลียบคลองชลประทาน)ท่อระบาย
น้ าขนาด Ø 0.40ม.จ านวน 3 ท่อน 

6,800 - - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

46 วางท่อระบายน้ า  
หมู่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(หน้า อบต.-ล าห้วยกะลาตาย)ระยะทาง 
400 ม.ท่อขนาด Ø 0.60 ม. 

- 800,000 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัวยู หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(สายบล็อกถนนทางเข้าถ้ ารงค-์เหมือง
ระบายน้ าเดิม)ปากรางกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 100 ม. 

- - - 300,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

48 ปรับปรุงท่อระบายน้ า 
หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(ซอยบ้านคุณสมพิศ) ระยะทาง 3.00 
เมตร ท่อขนาด Ø 0.20 เมตร 

- - - 5,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(สายริมถนนเพชรเกษมบ้านลุงตุม-ล า
ห้วย) ปากรางกว้าง 60 ซม. ยาว 100 
ม. 

- - - - 400,000 ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

50 ปรับปรุงท่อลอด  
หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน  

เทคอนกรีตเสริมพื้น กว้าง 2.30 ม. 
ยาว 49 ม. หนา 0.10 ม. 

- - - 33,900 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ 6 (บริเวณถนน
หน้า ฌาปณสถานวัด
เขาพรมชะแง)้ 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(บริเวณถนนหน้า ฌาปณสถานวัดเขา
พรมชะแง้)กว้าง 0.50 ม.ยาว 130 ม. 

- - - 325,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ 6 (สายบ้านนาย
เจือ-ถนนเพชรเกษม)  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(สายบ้านนายเจือ-ถนนเพชรเกษม) 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 170 ม. 

- - - 510,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างกังหันป้องกัน
น้ าเสียบริเวณหน้า
บ้านนางแถว 

เพื่อบ าบัดน้ าเสียใน
ชุมชนใหใ้ช้งานได้ 

จัดท ากังหันป้องกันน้ าเสียบริเวณหน้า
บ้านนางแถว จ านวน 1 แห่ง 

- - - 50,000 - ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ 
เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า หมู่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(ถนน คสล.เดิมเชื่อมต่อถนนเพชรเกษม) 
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 15 ม. ท่อ
ขนาด Ø 0.60 ม.จ านน 15 ท่อน 

30,000 - - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562(บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔(บาท) 2565(บาท 
55 ขุดลอกดินคูน้ าพร้อม

ว่างท่อระบายน้ า หมู่ 6 
เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

กว้าง 1 ม. ลึก 1.30 ม.ยาว 450 ม. 
ท่อขนาด Ø 0.80 ม. 8 ท่อน 

37,000 - - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

56 ฝังท่อระบายน้ า หมู่ 5  เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

(บริเวณถนนเพชรเกษมลงไร่นายตุม) 
ท่อขนาดØ0.80 ม.จ านวน 16 ท่อน 

20,000 - - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด
น้ า ม.6 จ าวน 2 จุด 
1.หลังบ้าน สจ. 
2.ข้างบ้านตาพัด 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2.00 ม. 
จ านวน 2 จุด 

- - - 200,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 

น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลากลดลง 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ม. 3 (ต้ังแต่บ้าน
ลุงชิน-ล าห้วยอ่างหิน) 
ฝั่ง ผช.โอ 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

กว้าง 0.30 ม.ยาว 203 ม.ลึก 0.80 
พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ า 

- 450,000 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

59 ขุดลอกวัชพืชล าห้วย
หลังศาลากลางหมูบ่้าน 
ม. 3  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

กว้างเฉลี่ย 25 ม. ยาว 150 ม. - - - 30,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

60 ปรับปรุงเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
3 (หลังศาลากลาง
หมู่บ้าน)  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

ระยะทาง 70 ม. ปากกว้าง 50 ม. - - - 125,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างเหมืองระบาย
น้ า คสล.หมู่ 4 (บริเวณ
ที่ดินนางเงี่ยมถึงสะพาน
ทางเข้าวัดถ้ ารงค)์  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

ปากกว้าง 0.50 ม.ยาว 100 ม. - - - 250,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

62 ขยายท่อเหมืองส่งน้ า
บริเวณตอไม้แดง หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

ขยายท่อเหมืองส่งน้ าบริเวณตอไม้แดง 
หมู่ 5 

- - - 10,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562(บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔(บาท) 2565(บาท) 
63 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ า คสล. หมู่ 5 
(บริเวณบ้านลุงคุด) 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

จุดที่ 1 ว่างท่อระบายน้ า คสล.Ø 
0.40 ม.ยาว 20 ม.และจุดที่ 2 วาง
ท่อระบายน้ า คสาล.Ø 0.50 ม.ยาว 
9.00 ม. 

- 44,000 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างคลองส่งน้ า หมู่ 
๖(สายบ้านนายหวิงถึง
หลังร้านอัดฉีด)  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

กว้าง0.80 ม.ยาว 91 ม. 
ลึก 1.20 ม. 

- 260,000 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

65 ขยายท่อคันห้วย หมู่ ๖  เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

สายหน้าบ้านยายทรัพย์ - - - ๑00,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างเหมืองทิ้งน้ า  
หมู่ ๖  

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

สายบ้านนายเทิงถึงบ้านนายอ๋ัน - - - 300,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

68 ปรับปรุงคลองไส้ไก่จาก
ปั๊มน้ ามันหน้าวัดถึงลง
ทุ่ง หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

คลองไสไ้ก่จากปั๊มน้ ามันหน้าวัดถึงลง
ทุ่ง 

- - - 610,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

68 เสริมคันห้วยต้ังแต่บ้าน
ป้าซิ้มถึงสะพานพี่สาย 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

บ้านป้าซิ้ม ถึง สะพานพี่สาย - - - 200,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

69 ปรับปรุงคันกั้นน้ าท่วม
(ต้ังแต่บ้านลุงสวิง-สุด
เขต อบต.ถ้ ารงค์) หมู่ 1 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ให้แก่ประชาชน 

ลงลูกรังขนาดฐานล่างกว้างเฉลี่ย 
4.50 ม. ด้านบนกว้างเฉลี่ย 1.00 ม.
ระยะทาง 230 ม.สูงเฉลี่ย 3.25 ม. 
โดยลงหินผุปริมาณไม่น้อยกว่า 
1,320 ลบ.ม.และลงลูกรังปริมาณไม่
น้อยกว่า 276 ลบ.ม. 

- 196,000 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ม. 3 (ต้ังแต่บ้าน
ลุงชิน-ล าห้วยอ่างหิน) 
ฝั่ง ผช.โอ 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

กว้าง 0.30 ม.ยาว 203 ม.ลึก 0.80 
พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ า 

- 450,000 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

71 ขุดลอกก าจัดวัชพืชใน
ล าห้วยดอนตะโกและฝั่ง
ตลิ่งพร้อมขนย้ายโดยใช้
เคร่ืองจักร 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวก
ย่ิงขึ้น 

ขุดลอกก าจัดวัชพืชในล าห้วยดอน
ตะโกและฝั่งตลิ่งพร้อมขนย้ายโดยใช้
เคร่ืองจักรต้ังแต่บ้านนายหมง-ศาลา
หกเหลี่ยม กว้าง 26 ม. ยาว 530 ม. 

- 135,000 - - - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

 



๖๖ 

 

๒.๒ แผนงานงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562(บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔(บาท) 2565(บาท) 
๑ ค่าจ้างเหมาบริการ

จัดเก็บค่าน้ าประปาและ
จดมิเตอร์ 

เพื่อบริการน้ าประปาให้
ทั่วถึงและเกิดความ
รวดเร็ว 

จ านวน ๒ คน/ปี ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ชุมชนได้รับบริการประปา
สะอาดทั่วถึงเพิ่มขึ้นร้อยละ
๖0 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

๒ ขยายเขตประปา/
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อบริการน้ าประปาให้
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 ประชาชนได้รับบริการ
ประปาสะอาดทั่วถึงเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๖0 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

3 ขยายท่อเมนประปา หมู่ 
3ต้ังแต่บ้าน ผญ.สุดเขต
ล าห้วยกะลาตายถึง
บ้านแม่ช ี

เพื่อบริการน้ าประปาให้
ทั่วถึง 

ระยะทาง 400 เมตร 
ท่อขนาด Ø 2” 

- 80,000 
 

- - - ประชาชนได้รับบริการ
ประปาสะอาดทั่วถึงเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๖0 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

๔ ขยายเขตประปาบ้านป้า
กลม ถึงไร่ชะหวาย  หมู่
ที่ 6  

เพื่อบริการน้ าประปาให้
ทั่วถึง 

ระยะทาง 300 เมตร - - - 
 

200,000 
 

- ชุมชนได้รับบริการประปา
ทั่วถึงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖0 

ประปาได้รับการ
ขยายเขตเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๕ ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 5 ดอน
ตะโก  

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปาให้สะอาด 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่ 5 ดอน
ตะโก จ านวน 1 แหง่ 

300,000 
 

- 
 

- - - ประชาชนได้รับบริการ
น้ าประปาที่สะอาดทั่วถึง
เพิ่มขึ้นร้อยละ๖0 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

๖ ปรับปรุงระบบประปา
และจุดเจาะระบบ
ประปาใหม่ หมู่ ๖ 

เพื่อบริการน้ าประปาให้
ทั่วถึง 

จ านวน 1 แห่ง - - - 
 

๓00,000 
 

- ชุมชนได้รับบริการประปา
ทั่วถึงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖0 

ประปาได้รับการ
ขยายเขตเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7 เจาะบ่อบาดาลภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 

จ านวน  ๖ บ่อ - ๓๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
พอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงท่อเมนประปา 
หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการน้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางไม่น้อยกว่า 998 ม. ท่อเมน
ขนาด Ø 4 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ 

- 497,000 - - - ประชาชนได้รับบริการ
น้ าประปาอย่างทั่วถึงร้อยละ 
80 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงท่อเมน
น้ าประปา หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการน้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางไม่น้อยกว่า 567 เมตร ท่อ
เมนขนาด Ø 3 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ 

- - 160,500 - - ประชาชนได้รับบริการ
น้ าประปาอย่างทั่วถึงร้อยละ 
80 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงประตูเปิด-ปิด
น้ าประปา หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการน้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน้ าประปา  
หมู่ 3 

- - 51,500 - - ประชาชนได้รับบริการ
น้ าประปาอย่างทั่วถึงร้อยละ 
80 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

 



๖๗ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
 3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
1 โครงการติดต้ังผ้าม่านพร้อม

อุปกรณ์บริเวณอาคารเฉลิม
พระเกียรติครองราชย์ 70 ปี 

เพื่อป้องกันแสงแดดและ
ความร้อน และป้องกันวัสดุ
อุปกรณ์เสื่อมสภาพก่อน
เวลาอันควร 

ติดต้ังผ้าม่านหน้าต่างรอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ครองราชย์ 70 ป ี

88,000 - - - - วัสดุอุปกรณ์ได้รับการ
ป้องกันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 จัดเก็บค่าน้ าประปาด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

เพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
และการให้บริการประชาชน 

เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จพร้อม
โปรแกรมระบบงาน
จัดเก็บค่าน้ าประปา,การ
บันทึก,การค านวณค่า
น้ าประปาและ
ใบเสร็จรับเงินค่า
น้ าประปา  

150,000 - - - - ผู้ใช้น้ าประปามีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาในการ
ช าระเงินน้ าค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

การปฏิบัติงานเกิดความ
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองคลัง 

3 ฝึกอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับ
งานสารบรรณและเอกสาร
ของราชการ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง
ให้กับบคุลากรเก่ียวกับ
ระบบงานสารบรรณ 

พนักงานส่วนต าบลถ้ ารงค ์ - 10,000 - - - ข้าราชการและพนักงาน 
สามารถเขียนหนังสือ
ราชการ ถูกต้อง ชัดเจน 
กะทัดรัด ล าดับ
ความส าคัญ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

ข้าราชการและพนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการเขียนหนังสือ
ราชการ 

ส านักปลัด 

4 สนับสนุนสมาชิก อบต. 
ผู้บริหาร พนักงาน   
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
จากหน่วยฝึกอบรมและค่า
เดินทางไปราชการ 

เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรของ 
อบต. มีคุณภาพ  มีความรู้ 
ความสามารถในงานทีป่ฎิบัติ 

สมาชิก อบต. ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ อบต. 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

บุคลากรของ อบต.เข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 50 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

5 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจ้าง
หน่วยงานหรือสถาบัน
ภายนอกที่เป็นกลางมา
ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ อบต. 

ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ

บริหารของ อบต. 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผลการส ารวจมีความ
ถูกต้องร้อยละ ๘๐ 

ผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนมา
ปรับปรุงในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส านักปลัด 

 



๖๘ 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อสนับสนุนการเลือกต้ัง

ในระบอบประชาธิปไตย 
เลือกต้ังนายก/สมาชิก 

อบต. 
100,000 

 
 

600,000 
 
 

550,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

ประชาชน ร้อยละ 8๐ 
ขึ้นไป มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเลือกต้ัง 

ส านักปลัด 

7 ส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อเตรียมความพร้อให้กับ
ประชาชนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ความเข้าใจ 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

ประชาชนให้ความร่วมมือ
กับ อบต.ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ  ๘๐  

ประชาชนเกิดการ
ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ส านักปลัด 

8 จัดนิทรรศการและการประกวด
แข่งขัน 

เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานของ อบต.ในการเข้า
ประกวดแข่งขันต่างๆ 

จัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานของ อบต.ใน

การเข้าประกวดแข่งขัน
ต่างๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การปฏิบัติงานของ อบต.
มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๘๐ 

อบต.มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 

ส านักปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง/
กองการศึกษา/
กองสวัสดิการ 

9 ต าบลใสสะอาดปราศจากการ
ทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ประชุมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

การปฏิบัติงานของ อบต.
มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง/
กองการศึกษา/
กองสวัสดิการ 

10 ท้องถิ่นอ าเภอบ้านลาดสัญจร เพื่อบูรณาการปฏิบัติงาน
ระหว่าง หน่วยงานของ 
อปท.และอ าเภอ 

ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อปท.ใน
เขตอ าเภอบ้านลาด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20000 
 

20000 
 

การปฏิบัติงานของ อปท.
เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ  ๘๐  

เกิดการบูรณาการงาน
ร่วมกันประชาชนได้รับ
ประโยนช์ 

ส านักปลัด 

11 อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
และด้านอ่ืนๆตามอ านาจหน้าที่ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสบการณ์ให้
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
ผู้น าชุมชน พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ อบต.และ
ผู้เก่ียวข้องด้านการ
ท่องเที่ยวของต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากรได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ต าบลถ้ ารงค์เป็นพื้นที่
ท่องเที่ยวตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ส านักปลัด 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

12 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและการ
ป้องกันการทุจริต 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากร
ของ อบต. มีคุณภาพ  มคีวามรู้ 
ความสามารถในงานทีป่ฏิบัติ 

สมาชิก อบต. ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ อบต. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปฏิบัติงานของ อบต.เกิด
ประสิทธิผล ร้อยละ 7๐ 

ประชาชนเกิดประโยชน์
สูงสุด คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 

13 ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
และประชุมประชาคม 

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ประชาชน รวมถึงเสนอปัญหา
ความต้องการและการมีส่วนร่วม 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนให้ความร่วมมือ
กับ อบต.ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ  ๘๐  

สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 

ส านักปลัด 

14 สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนหรือระดมความคิดหรือ
จัดเก็บข้อมูลสถิติ  

เพื่อส ารวจและสร้างระบบข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนน าไปสู่ระบบ
การวางแผนของชุมชนเมือง 

ประชุม/ระดมความคิด 
ให้แก่ประชาชนใน
ต าบล 

20,000 
 

20,000 
 
 

20 ,000 
 
 

20 ,000 
 
 

20 ,000 
 
 

มีข้อมูลพื้นฐานครบทุก
ตัวชี้วัดร้อยละ ๑๐๐ 

สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
วางแผนแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ 

ส านักปลัด 

15 อบรมให้ความรู้เร่ือง
ประชาธิปไตยในชุมชนและ
การมีส่วนร่วม 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจตามแนวทางประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วม   

จ านวน 6 หมู่บ้าน ใน 
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค ์

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนให้ความร่วมมือ
กับ อบต.ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ  ๘๐  

ชุมชนมีความเสมอภาค 
ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส านักปลัด 

16 จัดท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

จัดท าแผนที่ภาษีใน
เขตต าบลถ้ ารงค ์

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

อบต. มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
7๐  

สามารถพัฒนารายได้ให้ 
สูงขึ้น 

กองคลัง 

17 ให้ความรู้และรับช าระภาษี
นอกสถานที่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และให้อ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ภาษีค้างลดลงร้อยละ 70 อบต.มีรายได้ในการ
พัฒนา อบต.และชุมชน 

กองคลัง 

18 เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกัน
ทุจริตของกรรมการและ
ผู้เก่ียวข้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ 
ความเข้าใจและลดปัจจัยความ
เสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 80 

เกิดความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

19 อบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและการด าเนินชีวิต
ตามวิถีพอเพียง 

เพือพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
ให้มีคณุธรรมจริยธรรม 

คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ อบต. 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บุคลากรของ อบต. มี
คุณธรรมในการด ารงชีวิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน
ตามวิถีพอเพียง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

๓.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ ปรับปรุงหอกระจายข่าว  เพื่อซ่อมแซมหอกระจายข่าว

ให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับทราบเก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสาร 

หมู่ 1,2,3,4,5,6 300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

อบต. มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นละ 
๖๐ 

ประชาชนได้รู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.และ
ประเทศ 

กองช่าง 

๒ ติดต้ังหอกระจายข่าวไร้สาย
และขยายสัญญาณเพิ่มเติม  

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

หมู่ 1,2,3,4,5,6 200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

อบต. มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นละ 
๖๐ 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง  

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างโรงจอดรถชั่วคราว
แบบมีล้อ 

เพื่อให้อบต.มีสถานที่จดรถ สร้างโรงจอดรถชั่วคราว
แบบมีล้อจ านวน 1 แห่ง 

100,000 
 

- 100,000 
 

- - ประชาชนร้อยละ ๘๐พึง
พอใจในการใช้บริการ 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

๔ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.ถ้ ารงค ์

เพื่อให้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการเกิดความ
สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
อบต.ถ้ ารงค ์

- 
 

- 499,000 
 

- - ประชาชนร้อยละ ๘๐พึง
พอใจในการใช้บริการ 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

๕ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ปรับปรุงศูนย์ฯให้ได้
มาตรฐานมีความปลอดภัย 

ทาสีภายนอกอาคาร,วงกบ
ประตูหน้าต่าง,ฝ้าเพดาน
และไม้เชิงชาย 

- 50,000 - - - ศูนย์เด็กเล็กมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๖ สร้างศาลาหมูบ่้านหนองช้าง
ตาย หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่
ได้มาตรฐานใช้ประกอบ
กิจกรรมอย่างเพียงพอ 

สร้างศาลาหนองช้างตาย 
หมู่  6 กว้าง 10 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนมีสถานที่ใช้ใน
การประกอบกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ 

ชุมชนมีสถานที่สวยงาม 
น่าอยู่ น่ามอง เป็น
ระเบียบมากขึ้น  

กองช่าง 

๗ ปรับปรุงต่อหลังคาโรงน้ าพริก เพื่อปรับปรุงโรงท าน้ าพริก
ของกลุ่มท าน้ าพริกดอน
ตะโก 

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร 

- ๑๐0,000 
 

- - - กลุ่มน้ าพริกมีอาคารที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

กลุ่มน้ าพริกได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  

กองช่าง 

๘ เทลานคอนกรีตตลาดนัด  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่
ใช้ในการประกอบกิจกรรม 

เทลานคอนกรีตตลาดนัด 
กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๕๐ ม. 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีสถานที่ใช้ใน
การประกอบกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ 

ชุมชนมีสถานที่สวยงาม 
น่าอยู่ น่ามอง เป็น
ระเบียบมากขึ้น  

 

9 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ปรับปรุงศูนย์ฯให้ได้
มาตรฐานมีความปลอดภัย 

ปรับปรุงอาคารกว้าง 6 ม. 
ยาว 15 ม. พร้อมก่อสร้าง
ห้องน้ า กว้าง 1.60 ม. 
ยาว 4 ม. 

- - 880,000 - - ศูนย์เด็กเล็กมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



๗๑ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
10 ต่อเติมด้านหลังศาลาหมู่บ้าน

คลองยอพร้อมพื้นและเคร่ือง
ออกก าลังกาย 
(หมู่ 2) 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่
ได้มาตรฐานใช้ประกอบ
กิจกรรมอย่างเพียงพอ 

ต่อเติมด้านหลังศาลา
หมู่บ้านคลองยอพร้อมพื้น
และเคร่ืองออกก าลังกาย 

- - 300,000 - - ประชาชนมีสถานที่ใช้ใน
การประกอบกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ 

ชุมชนมีสถานที่สวยงาม 
น่าอยู่ น่ามอง เป็น
ระเบียบมากขึ้น  

กองช่าง 

11 ก่อสร้างก าแพงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสร้างความปลอดภัย
ให้แก่เด็กเล็ก 

ยาว 25.60 ม. 
สูง  6.00 ม. 

94,000 - - - - เด็กเล็กมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็ก 
อบต.ถ้ ารงค ์

เพื่อสร้างความปลอดภัย
ให้แก่เด็กเล็ก 

จ านวน 1 แห่ง - 50,000 - - - เด็กเล็กมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

หมู่ 2 จ านวน 2 จุด - - - 180,000 - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าว ร้อยละ 60 

ประชาชนทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงศาลาต่อไม้แดง หมู่ 
5 

เพื่อเป็นสถานใช้ประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ศาลาต่อไม้แดง หมู่ 5 - - - 200,000 200,000 ประชาชนมีสถานที่ใช้ใน
การประกอบกิจกรรม
ร้อยละ 60 

ประชานเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน เพื่อเป็นสถานใช้ประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

หมู่ 6 กว้าง 7 ม. ยาว 
10.00 ม. พท.ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 70 ตร.ม.พร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
ภายในตัวอาคาร 

- ๒0๐,๐๐๐ - - - ประชาชนมีสถานที่ใช้ใน
การประกอบกิจกรรม
ร้อยละ 60 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

16 ติดต้ังเหล็กดัดบริเวณอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อความปลอดภัยของ
อาคารส านักงานในการ
ให้บริการประชาชน 

ติดต้ังเหล็กดัดบริเวณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

- 47,000 - - - อาคารส านักงานได้รับ
การติดต้ังเหล็กดัด ร้อย
ละ 70 

เกิดความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

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

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ จัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่

เกษตรกรและมีแปลงสาธิต 
จัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์
จ านวน 1 กลุ่ม 

- - - 100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนสามารถลด
ค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ยเคมีได้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

เพื่อใช้ในการบริหารงาน
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ 

จัดอบรมความรู้ให้แก่
คณะกรรมการ 

- - - 50,000 
 
 

50,000 
 
 

ประชาชนร้อยละ 7๐พึง
พอใจในการใช้บริการ 

การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๓ สนับสนุนพัฒนาพื้นที่แหลง่
เรียนรู้การเกษตร 

เพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตร
ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 

พัฒนาพื้นที่การเกษตรให้
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
ผู้ที่สนใจ 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

พื้นที่การเกษตรได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗0   

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๔ ส่งเสริมการเกษตรปลอด
สารพิษผลิตพืชปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน(ผักสวนครัวร้ัว
กินได้) 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัยจากสารพิษ 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนบริโภคผักปลอด
สารพิษ 

- - - 50,000 
 
 

50,000 
 
 

ผู้บริโภคในชุมชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
สารพิษเพิ่มขึ้น 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๕ สนับสนุนกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

- - - 50,000 
 

50,000 
 

ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๖ อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุน
การผลิต 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้การผลิตปุ๋ย 

อบรมให้ความรู้ ความเข้า
แก่ประชาชนในต าบล 

- - - 150,000 
 
 

150,000 
 
 

สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
/สนง.เกษตร 

๗ ส ารวจความเสี่ยงจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

เพื่อให้ประชาชนที่มีภาวะ
เสี่ยงจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชได้รับการตรวจ
สารเคมีในเลือด 

กิจกรรมตรวจหาสารพิษ
ในร่างกายจ านวน ๑๐๐ 
คน 

20,000 
 

 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนร้อยละ 60 
ได้รับการตรวจสุขภาพ 
รักษาพยาบาลและปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๘ สนับสนุนกิจการร้านค้า
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนด าเนิน
กิจการแบบสหกรณ ์

ประชาชนสัมพันธ์กิจการ
ร้านค้าชุมชน 

- 100,000 
  

- - - กิจการมีผลก าไรแบ่งปัน
สมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 



๗๓ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 

2562 
(บาท) 

2๕๖๓(บาท) 
256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙ สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต(แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร) 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีเงิน
ออมและบริหารจัดการ 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของการออม
เงิน 

20,000 
  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ชุมชนมีเงินออมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

11 จัดต้ังตลาดชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชน 

ต้ังตลาดชุมชนในพื้นที่
ต าบลถ้ ารงค ์

- - - 10,000 - ประชาชนมีช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

  
 
4.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ สนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน ,ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บา้นมี

ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เพิ่มมากขึ้น 

อบรมการฝึกอาชีพให้แก่
กลุ่มแม่บ้าน/ชุมชน 

- - - 50,000 
 

50,000 
 

กลุ่มแม่บ้านมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ  60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๒ หมู่บ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

พอเพียง  
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 

สนับสนุนศูนย์บริการ 
ท่องเที่ยว จ านวน 1 คร้ัง/

ป ี

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ
60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๓ สนับสนุนกลุ่มอาชีพและ

สรา้งกลุ่มอาชีพในต าบล 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลถ้ า
รงค์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มอาชีพในต าบล 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนในต าบลมี
รายได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ  
60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกีย
ติและให้ก าลังใจแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนที่สามารถด าเนิน
กิจกรรมจนเป็นส าเร็จ 

หมู่บ้าน/ชุมชนในต าบลถ้ า
รงค์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนร่วมใจกัน ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมกัน
รับผิดชอบและร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนใน
พื้นที่  ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 



๗๔ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๕ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่

ประชาชน/ผู้ว่างงาน 
เพื่อให้ผู้ว่างงานในต าบลมี
งานท า 

อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน/ผู้ว่างงาน

จ านวน ๕๐คน 

- - - 50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนในต าบลมีงาน
ท าเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๖ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ชุมชนตามวิถีพอเพียง 
เพื่อให้ประชาชนในต าบลถ้ า
รงค์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ 

รณรงค์ใหป้ระชาชน
ประกอบอาชีพตามวิถีชีวิต

พอเพียง 

10,000 30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนในต าบลมี
รายได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ  
60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
7 สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้

และเป็นชุมชนพึ่งตนเอง 
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน จ านวน 
๕๐ คน 

- - - 
 

100,000 
 

100,000 
 

ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และ
เป็นชุมชนพึ่งตนเอง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

ประชาชนเกิดการ
พัฒนาเอ้ือเฟื้อซึ่งกัน
และกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
8 สนับสนุนส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แหล่งท่องเที่ยวในต าบล
ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

5.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริม 
ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อให้ชุมชนร่วมกัน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ร่วมกัน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

สิ่งแวดล้อมและอากาศ
บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์ 

ส านักปลัด 

๒ ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโดย
วิธีธรรมชาติ 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้  

10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

พื้นที่เกษตรกรรมได้รับ
การฟื้นฟูเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์ 

ส านักปลัด 

๓ ปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพของดิน
ให้สามารถเพาะปลูกได้ 

จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้
เพื่อรักษาหน้าดินให้แก่
ประชาชน 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

พื้นที่เกษตรกรรมได้รับ
การฟื้นฟูเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์ 

ส านักปลัด 

๔ ปลูกต้นไม้ตามแนวถนน
สาธารณะและแหล่งน้ า
สาธารณะ 

เพื่อให้ชุมชนร่วมกัน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนช่วยกันปลูก
ต้นไม้ 

- - - 10,000 
 

10,000 
 

สามารถลดปัญหาจาก
ขยะร้อยละ 60 

เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์ 

ส านักปลัด 

๕ อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรีและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

เพื่อให้ชุมชนร่วมกัน อนุรักษ์
แม่น้ าเพชรบุรีและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ร่วมกัน อนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุรีและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

แม่น้ าเพชรบุรีและแหล่ง
น้ าธรรมชาติสะอาดมี
ทิวทัศน์ที่สวยงานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 

เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์ 

ส านักปลัด 

๖ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนอง
พระราชด าริ 

เพื่อให้ชุมชนร่วมกัน อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ร่วมกัน อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

20,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 40,000 เกษตรกรรสามารถลด
รายจ่ายในการซื้อพันธุ์พืช
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๗ ท าร้ัวต้นไม้ ดอกไม้ริมถนน
หมู่บ้านภายในต าบล 
  

เพื่อความสวยงาม น่าอยู่ น่า
มอง และจัดระเบียบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รณรงค์ใหป้ระชาชน
ร่วมกันจัดระเบียบชุมชน 

- - - 50,000 
 
 

50,000 
 
 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



๗๖ 

 

๕.๒ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ เสริมสร้างศักยภาพต าบลน่า

อยู่ 
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 

จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยงในชุมชน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 20,000 ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

 
๕.๓ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและ

ริมล าห้วย , ในล าห้วย พร้อม
ก าจัดวัชพืช จากถนนเพชร
เกษม ถึง ล าห้วยอ่างหินหมู4่ 

เพื่อขยายพื้นที่การท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลาย และ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

ระยะทาง 2,000 เมตร 200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 200,000 มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง
ชลประทานในเขตพื้นที่หมู่ 2 

เพื่อขยายพื้นที่การท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลาย และ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

ระยะทาง 2,000 เมตร 200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
เขาพรมชะแง้ หมู่ 6 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของพื้นที่ และจัด
ระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

ระยะทาง 400 เมตร - 200,000 
 
 

- - - มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วยดอน
ตะโก หมู่ 5 
 

เพื่อขยายพื้นที่การท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลาย และ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

ระยะทาง 1,500 เมตร - 300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

หมู่บ้านมีความสวยงาม 
น่ามอง ประชาชนมี
สุขภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 60 

หมู่บ้านสวยงามน่ามอง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วย และ
สถานที่ท่องเที่ยว 

เพื่อขยายพื้นที่การท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลาย และ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วย
ดอนตะโก หมู่ 4,5,6 

- 140,000 
 

- 
 
 

140,000 
 

- 
 

หมู่บ้านมีความสวยงาม 
น่ามอง ประชาชนมี
สุขภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 60 

หมู่บ้านสวยงามน่ามอง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วยดอน
ตะโก(บริเวณศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงธนาคารปลา) 

เพื่อขยายพื้นที่การท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลาย และ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

ระยะทาง 300 เมตร ๘0,000 - - - - หมู่บ้านมีความสวยงาม 
น่ามอง ประชาชนมี
สุขภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 60 

หมู่บ้านสวยงามน่ามอง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ 
อบต. 

เพื่อให้ อบต. มีสถานที่
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนที่เหมาะสม 

พื้นที่ 200 ตารางเมตร 1,000,000 
 

- - - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

อบต.มีสถานที่
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนที่เหมาะสม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 



๗๗ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาเข้า
หลังหมูบ่้าน หมู่ 6 

เพื่อจัดระเบียบสถานที่
ให้น่าอยู่ น่ามอง 

ระยะทาง 100 เมตร 100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ ๘๐
พึงพอใจในการใช้
บริการ 

ชุมชน น่าอยู่ น่ามอง 
เป็นระเบียบมากขึ้น  

กองช่าง 

๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
ชลประทาน หมู่ ๑ 

เพื่อจัดระเบียบสถานที่
ให้น่าอยู่ น่ามอง 

ระยะทาง 500 เมตร - - - 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐
พึงพอใจในการใช้
บริการ 

ชุมชนมีสถานที่สวยงาม 
น่าอยู่ น่ามอง เป็น
ระเบียบมากขึ้น  

กองช่าง 

๑๐ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน หมู่ 
๕ และท าร้ัวต้นไม้ ปลูก
ดอกไม้ริมถนนหมู่บ้าน 

เพื่อจัดระเบียบสถานที่
ให้น่าอยู่ น่ามอง 

ระยะทาง 500 เมตร - - - ๒00,000 ๒00,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐
พึงพอใจในการใช้
บริการ 

ชุมชนมีสถานที่สวยงาม 
น่าอยู่ น่ามอง เป็น
ระเบียบมากขึ้น  

กองช่าง 

๑๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบล 

พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร 150,000 - - - - ประชาชนร้อยละ ๘๐
พึงพอใจในการใช้
บริการ 

ชุมชนและผู้ที่สนใจได้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๑๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
กลุ่มธนาคารปลา ถนน
เพชรเกษมถึงล าห้วยหมู่ 6 

เพื่อจัดระเบียบสถานที่
ให้น่าอยู่ น่ามอง 

ระยะทาง 500 เมตร - 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ ๘๐
พึงพอใจในการใช้
บริการ 

ชุมชนมีสถานที่สวยงาม 
น่าอยู่ น่ามอง เป็น
ระเบียบมากขึ้น  

กองช่าง 

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วย
อ่างหิน(หมู่4) ถึง ล าห้วย
ถ้ ารงค(์หมู3่) 

เพื่อจัดระเบียบสถานที่
ให้น่าอยู่ น่ามอง 

ระยะทาง 2,000 เมตร - - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ ๘๐
พึงพอใจในการใช้
บริการ 

ชุมชนมีสถานที่สวยงาม 
น่าอยู่ น่ามอง เป็น
ระเบียบมากขึ้น  

กองช่าง 

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์(บริเวณ
เรียงหินบ้านหมวดปิ้ง)  
หมู่ 1 

เพื่อสร้างความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 
 

 

เทพื้น คสล.ช่วงที่ 1 ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 86.60 ตร.ม.หนา 0.15 
ม. ช่วงที่ 2 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
344 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 

- 200,000 - - - พื้นที่หมู่ 1 ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้อย
ละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อสร้างความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

จัดระเบียบสถานที่ให้น่าอยู่น่ามอง - - - ๒0,000 ๒0,000 ชุมชนมีสถานที่สวย
งานม น่าอยู่ น่ามอง
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

16 ขนย้ายต้นยางขึ้นจากล า
ห้วย หมู่ 4 

เพื่อสร้างความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

จัดระเบียบสถานที่ให้น่าอยู่น่ามอง - - - ๒0,000 ๒0,000 ชุมชนมีสถานที่สวย
งานม น่าอยู่ น่ามอง 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ 
อบต. 

เพื่อให้บริการประชาชน จ าวน 1 แห่ง - 300,000 - - - มีสถานให้บริการ
ประชาชนเป็นระเบียบ 
สวยงาม ร้อยละ 60 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการเกิดความ
ประทับใน 

กองช่าง 



๗๘ 

 

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

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๖.๑ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
๑ ก่อสร้างทางเข้าที่

สาธารณะกลางหมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 
ม. ระยะทาง 200 ม. 

- - - 
 

- 300,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
2(จากโรงเรียนวัดม่วงงาม-
ศาลาพ่อป)ู 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 
ม. ระยะทาง 80 ม. 

- 200,000 
 

- - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

๓ เสริมลูกรังคันท่าตลอดสาย  
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.20 
ระยะทาง 2,000 ม. 

245,000    - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

 

๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 
2 (สายบ้านผญ.-สะพาน
ต าหรุ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.40 
ม. ระยะทาง 400 ม. 

- 840,000 - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

๕ ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 
1 (ต้ังแต่คลองตาเอ่ียน-
สะพานศาลาเขื่อน)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง (ต้ังแต่คลอง
ตาเอ่ียน-สะพานศาลาเขื่อน) 

- 300,000 
 

- - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างเทคอนกรีตตีน
สะพาน หมู่ 1(บริเวณบ้าน
ลุงสวิง-สะพานศาลาเขื่อน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

เทคอนกรีตตีนสะพาน(บริเวณบ้าน
ลุงสวิง-สะพานศาลาเขื่อน) 

- - - 
 

๓00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

๗ ถนนลูกรัง หมู่ ๑ (สายข้าง
คลองชลประทานถึงบ้าน          
นายสามารถ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - - 
 

๑00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

๘ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ ๑
(สะพานศาลาเขื่อน-บ้านลุง
สวิง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

จ านวน 2 ช่วง 1.กว้าง 3.50-
4.50 ม.ยาว 82 ม. หนา 0.10
เมต 2.กว้าง 3.20-4.50 ม.ยาว 
150 ม. หนา 0.10 ม. 

297,000 
 

- - - 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

๙ ก่อสร้างถนน คสล.(สาย
ข้างบ้านพี่ปุ๋ย)ระยะทาง 
400 ม.(หมู่ 2)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 
เมตร 

- - - 
 

๖00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

 



๗๙ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 

(สายหลังวัดม่วงงาม) 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาด กว้าง 4.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ยาว 316 ม. 

- - 300,000 
 

- 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนนคสล.(สาย
บ้านป้าเยาว์หมู่ 2 ถึง  
ถนนคันห้วยติดหมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขยาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
300 เมตร 

 - 750,000 
 

- 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 2 
(สายบ้านป้าเยาว์)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
144 เมตร หนา 0.15 ม. 

- 366,000 - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๑๓ ถนนลูกรัง หมู่ 2 (สายบ้าน
ผช.เทพ ถึงบ้านป้าเรือน)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- ๑00,000 
 

- - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 
(สายบ้านน้าเสถียรถึงบ้าน 
ผช.สิง)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม.          
หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 

- 300,000 
 

- - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 
(สายบ้านนางเฉลียว บัว
สุวรรณ)   

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว
120ม.หนา๐.๑๕ม. 

145,000 
 

- - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๑๖ ถนนลูกรัง หมู่ 2 (สายบ้าน
ป้าส าราญ-บ้านพี่ตุ้ม ล า
ห้วยเก่า)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 
 

๑00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๑๗ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 
2(สายม่วงงาม-ท่า
มะเกลือ ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
400 เมตร 

-  - 
 

300,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๑๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 
(สายไร่ป้าเยาว์ถึงไร่นาย
ตุ้ม ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
200 เมตร 

-  - 
 

๑00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
2(สายบ้านตาจิต-ลงทุ่ง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.  
ยาว 3๐๐ ม. 

- - - 
 

450,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 
(สายหลังบ้านลุงกบ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
5๐๐ ม. 

- - - 
 

300,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

 



๘๐ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
21 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 

(สายไร่ลุงสวิงถึงเขาถ้ า
รงค์)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร 

- ๓00,000 
 

- 
 

๒00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 
(สายบ้านน้าสาย-บ้านนาง
สุนันท์)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 

- - - 
 

300,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๒3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 
(สายบ้านป้ายูรถึงคันห้วย
อ่างหิน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.หนา 
๐.๑๕  ม. ยาว ๒๐๐ ม. 

- 3๕0,000 
 

- - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

24 ถนนลูกรังหมู่ 3 ลงทุง่นา
(สายหลังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก พร้อมฝังท่อ)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร 
 

- - - ๒00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๒๕ ก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ 3)
ติดต่อต าบลท่าเสน  และ
ต าบลไร่มะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ม.ยาว ๒๕๐ ม. 

- ๕00,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4  
-สายข้างศาลา-โรงสีชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.00 ม. หนา๐.15 ม.
ยาว 139 ม. -สายบ้านยายไทย-
บ้านพีแ่หม่ม ตอ่จากของเดิม 
กว้าง 3.00 ม.ยาว 78 ม. หนา 
0.15 ม.  

300,000 - - 
 

- 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๒๗ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 
(สายบ้านครูประสิทธิ์-บ้าน
พี่แจ่ม)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม.ยาว ๑4๐ม. 

- 367,000 - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๒๘ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ ๔ 
(สายข้างบริษัท ทีทีแอนด์
ที)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 

- ๓๖๗,๐๐๐ - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

๒๙ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
4(สายข้างศุนย์ โอท๊อป-
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร 
 

- 400,000 
 

- - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 
(สายบ้านจ่าอ๊อด-บ้านนาง
พาถึงศาลาหกเหลี่ยม)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม.ยาว ๔๕๐ม. 

- - 
 

- - ๙00,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

 
 



๘๑ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

31 ปรับปรุงถนนลูกรังกลบ
หลุมบ่อหมู่ 5 (สายบ้าน
นายอุดลย์ บัวสุวรรณ)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ระยะทาง ๕๐๐ ม. ปริมาณ
ลูกรัง 100 ลูกบาศก์เมตร 

- - - 
 

๑00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีตหมู่ 5 (สาบ
บ้านจ่าเก่ง-ตอไม้แดง) 
พร้อมฝั่งท่อ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม.ยาว๔๐๐ ม. 

- 
 

- - 
 

๔๕0,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

33 ปูแผ่นคอนกรีตบนคลอง
ชลประทาน หมู่ ๕(บริเวณ
หน้าตลาดนัดถึงโรงน้ าพริก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 20.00 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.10 เมตร 

- 25๐,๐๐๐ - - - ประชาชนมีทางข้ามใชใ้น
การสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

34 ขยายถนนลาดยาง หมู่ ๕ 
(บริเวณศาลาหกเหลี่ยม)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว 
๗๐ ม. หนา  

- ๑๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

35 ท าลูกระนาดบริเวณภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ 5 และหมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

สูง0.05 ม. กว้าง 3.00 ม. 
จ านวน 20 จุด 

- - - ๓๐,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 
(สายบ้านนายพ้วน ถึง 
บ้านนายเฉลียว) พร้อมฝัง
ท่อ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว150 
เมตร 

- - - 300,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 
จ านวน 3 สาย  
-สายบ้านก านันถึงบ้าน 
ผช.ต๊ัก 
-สายบ้านลุงนิล 
-สายบ้านนางทิม-นาง
ประทีป 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

จ านวน 3 สาย 1.สายบ้าน
ก านัน-บ้าน ผช.ต้ัก กว้าง 3 
ม.ยาว 69 ม. หนา 0.15 ม. 
2.สายบ้านลุงนิลกว้าง   ๓ 
ม.ยาว 35 ม.หนา0.15 ม. 
3.สายบ้านนางทิม-บ้านนาง
ประทีบ กว้าง 3 ม.ยาว 70 
ม.หนา 0.15 ม. 

300,000 - - 
 

- 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

38 ลงลูกรัง หมู่ 5(สายบ้าน
นายทรัพย์ – ถนนเพชร
เกษม ฝั่งตรงข้าม) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - - ๑00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

39 ลงลูกรัง หมู่ 5(สายบ้านลุง
คุดถึงบ้าน อบต.สมชาย ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 
เมตร 

- - - ๑00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

40 ขยายถนน คสล.หมู5่(สาย
เพชรเกษมหน้า OTOP) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - - ๓00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 
5(สายเพชรเกษม-หน้าที่
ดิน อบต.)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 

- - - - 
 

๔00,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

42 เทลูกรัง หมู่ 5(สายต้ังแต่
กลุ่มน้ าพริก ถึง บ้านนาย
หมง)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

สายตัง้แต่กลุ่มน้ าพริกถงึบา้น
นายหมง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๓๕๐ ม. 

- - - ๑00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 
(สายคลองชลประทาน-
บ้านป้าทรัพย์)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ระยะทาง 130 ม. 
กว้าง 3.00 เมตร 
 

- - - ๒00,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6 
(สาย บ้านนางเพียร-บ้าน
ป้าเอิบ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- ๓๐0,000 
 

- - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

45 ถนนลูกรังลงทุ่งนา หมู่ ๖ 
(สายบ้านนางเย้ือง หลัง
โรงงานอาหารสัตว์)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.๐๐ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.50 เมตร 

- - - ๑00,000 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

46 ถนน คสล.หมู่ 6(สายคัน
ห้วยถนนเพชรเกษมหน้า
บ้านป้าทรัพย์ถึงบ้านลุง
ยอด) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 5.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว 80 ม. 

- - - ๒00,000 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

47 ถนน คสล.หมู่ 6(สายบ้าน
ลุงอู๊ดซื้อของเก่า-ถนนเพชร
เกษม) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 2.๐๐ ม. หนา๐.๑๕ 
ม.ยาว100 ม. 

- - - ๑00,000 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

48 ถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ า (สายศาลาถึง
บ้านนายเก) หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 4.00 ม. ยาว200 ม.ราง
ระบายน้ ายาว35 ม.ลึก 0.60 
ม. หมู่ ๖ 

- - - 
 

- ๔00,000 
 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

 



๘๓ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

49 ถนน คสล. หมู่ ๖(สายบ้าน
ป้าแก)่  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

สายบ้านป้าแก่ กว้าง ๓.00 ม. 
ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 93,๐๐๐ 
 

- 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

50 ถนน คสล. หมู่ ๖(สายนาง
สว๋ง-นายต๋อย)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน คสล. หมู่๖ กว้าง 4.00 ม. 
ยาว ๑๕0 ม. หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

51 ถนน คสล.หมู่ 6(สายบ้าน
นายพร-คอกวัวนายมี ลง
ทุ่งนา ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน คสล.หมู่ 6(สายบ้านนาย
เพชร-คอกวัวนายมี )กว้าง 3.๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 150 ม. 

- - - 225,000 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

52 ก่อร้างถนน คสล.หมู่5 (สาย
บ้านนายเชียร-กลุ่มน้ าพริก) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

 กว้าง ๔.๕๐ม.ยาว ๑๕๐ ม. 
หนา 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

53 ก่อร้างถนน คสล.หมู่5 (สาย
บ้านก านันเชื่อมต่อใน
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง ๓ ม.ยาว ๙๐ ม. หนา 
0.15 ม. 

- - - ๑๓๕,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

54 ก่อร้างถนน คสล.หมู่5 (สาย
บ้านครูระเบียบ-ลุงผ่อน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม.  หนา 
0.15 ม. 

- - - ๑๕0,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

55 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 6 
(สายบ้านผู้ใหญ่พูล บ่อ
ใหญ)่  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน คสล. (สายบ้าน
ผู้ใหญ่พูล บอ่ใหญ)่ 

- -  ๒00,000 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

56 ก่อร้างถนน คสล.หมู่๕ (สาย
ดอนตะโก-ตอไม้แดง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา 
0.15 เมตร 

- - - ๗๕0,000 
 

- ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

57 สะพานข้ามคลองชลประทาน
(บริเวณบ้านลุงปลูก) หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 6.00 
เมตร 

- - - ๔0,000 
 

- ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก   

กองช่าง 

58 ปรับปรุงเสาไฟฟ้าทาง
สาธารณะ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกและปลอดภัย 

ยาว 200 เมตร 100,000 - - - - ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัย ร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

59 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 1  
สายสะพานตาเอ่ียมถึง
ทางเข้าวัดขลุบ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

ระยะทาง 200 เมตร 100,000 - - - - ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

60 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 2 (สาย
บ้านนายสุริยะถึง โรงเรยีน
วัดม่วงงาม) 

เพื่อให้ประชาชนได้รบัความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

ระยะทาง 300 เมตร - ๒00,000 
 

- - - ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภยัเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบตัิเหตุลดลง 

กองช่าง 

61 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 2 (สาย
ไร่นางแทนถึงนายสุรินทร์ 
สะอาดนัก) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 2 (สายไร่
นางแทนถึงนายสุรินทร์ สะอาด
นัก) 

๑55,000 
 

- - - 
 

- ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



๘๔ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

62 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 2 
(สายบ้านเพ็ญจันทร์ถึง
บ้านป้าล้น บ่อใหญ)่ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

ระยะทาง 200 เมตร 
 
 

- - - 
 

๑00,000 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

63 ขยายเขตไฟฟ้าจากศูนย์ 
อปพร.หมู่ ๔ ถึงล าห้วยอ่าง
หิน หมู่ ๓ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ระยะทาง 2,000 เมตร - - - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

64 ขยายเขตไฟฟ้าสายข้าง 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ระยะทาง 200 เมตร 
ศาลาหมู่บ้านถึงร้านแม่บุญ
สม-บ้านคุณสมพิศ 

- ๑00,000 
 

- - - ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

65 ไฟรายทาง หมู่ 5 (เร่ิม
ต้ังแต่บ้านนายณรงค์ 
สายสร้อยถึงบ้านนางน้อม 
พวงเดช)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

จ านวน 20 จุด  ๑00,000 
 

- 
 

๑00,000 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

66 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟ
ส่องสว่าง หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

ระยะทาง 300 เมตร 
-สายบ้านลุงพ้วน 
-สายบ้านนายน้อย-ป้าเจี่ย 
-สายบ้านนายหมง-โรง
น้ าพริก 

- 350,000 
 

- - - ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

67 ขยายเขตไฟฟ้าทาง
สาธารณะ หมู่ 6-5  
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ระยะทาง 400 เมตร 
สายบ้านนายปาน-คันห้วย
ถนนเพชรเกษม 
-สายบ้านลุงยอด-คลองส่งน้ า 
-สายบ้านนายเจือ-ถนนเพชร
เกษม 

- - - 
 

350,000 
 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

68 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าทีท่ า
การ อบต. 

เพื่อติดต้ังหม้อแปลงฟ้าที่ท า
การ อบต. 

จ านวน  1  โครงการ ๔00,000 
 

- - - - มีระบบไฟใชใ้นการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างและติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอก
ทางในต าบลและเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวต าบลถ้ า
รงค์ ป้ายจราจร  
ป้ายเตือน เป็นต้น 

เพื่อติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวต าบลถ้ ารงค ์

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
และเส้นทางแหลง่ท่องเที่ยว
ต าบลถ้ ารงค ์

400,000 
 

300,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 ประชาชนผู้สัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกในการ
เดินทาง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนผู้สัญจรไป
มาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 



๘๕ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

70 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 

บริเวณทางแยก ทางโคง้  170,000 100,000 - 100,000 100,000 ประชาชนผู้สัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกในการ
เดินทาง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ประชาชนผู้สัญจรไป
มาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

71 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 1 
คลองตาเอ่ียน หมู่ 1-เขต
ติดต่อท่าเสน 

เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

ต้ังแต่คลองตาเอ่ียน หมู่ 1-
เขตติดต่อท่าเสน ระยะทาง 
100 เมตร 

- - - 20,000 - ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายสะพานวัดขลุบ-ชนเขต 
ม.2) กว้าง 4.00 ม. ยาว 
10 ม. 

- 30,000 - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

73 ซ่อมแซมถนน คสล.พร้อม
บดอัด หมู่ 1 และหมู่ 2  

เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

(สายเลียบคันท่าแม่น้ า
เพชรบุรี)กว้าง4.00ม.  
ยาว 13 เมตร หนา 0.15 
ม. 

33,000 - - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

สายคลองชลประทาน-ถนน
ชายทุ่ง) (บ้านตาชม)กว้าง 
3.00 ม. ยาว 200 เมตร 
สูง 0.60 ม. 

- - - 100,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 2  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายต่อจากบ้านป้าเหลียว-
คันท่า) กว้าง 3.50 ม. ยาว 
43 ม. 

- - - 83,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔  เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

(สายบ้านยายไทย-บ้านพี่
แหม่ม) ต่อจากของเดิม 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 79.00 
ม. หนา 0.15 ม. 

130,350 - - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

77 ลงหินเกล็ด หมู่ ๔  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายบ้านครูประสิทธิ์-บ้านพี่
แจ่ม) กว้าง 3.00 ม. ยาว 
65 ม. หนา 0.15 ม. 

5,000 - - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

78 ขยายทางลงทางลอดด้าน
ทิศตะวันออก หมู่ ๔  

เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

โดยใช้ลูกรัง ขนาดกว้าง 2-
6 ม.ยาว 16 ม. สูง 0.50-
1.00 ม.  

- - - 30,000 - ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

79 ขยายถนน หมู่ ๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายบ้านลุงปลูกถึงศาลาหก
เหลี่ยม) ขนาดกว้าง 1.00ม.
ยาว 500 ม. 

- 180,000   - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



๘๖ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

80 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. 
หมู่ 5 
 

เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

(สายเลียบคลองดี ๑๘)ท่อ
ขนาด Ø 0.60 ม.จ านวน 7 
ท่อน 

20,000 - - - - ประชาชนมีถนนที่ใช้
สัญจรไปมาสะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายถนนต้นทอง-บ้าน ผช.
วีรชาติ) กว้าง 5.00 ม. ยาว 
17 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.60 ม. 
จ านวน 8 ท่อน 

23,700 - - - - ประชาชนมีถนนที่ใช้
สัญจรไปมาสะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

(สายโค้งบ้านตาเหลียว-
สะพานวัดขลุบ) กว้าง 4.00 
ม. ยาว 10 เมตร 

- - - 30,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

83 เสริมหินคลุก หมู่ 2(สาย
คันห้วยบ้านนายเปิ้ล-ถนน 
คสล.เขาน้อย) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายคันห้วยบ้านนายเปิ้ล-
ถนน คสล.เขาน้อย) กว้าง 
3.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร 

- - - 160,000 - ประชาชนมีถนนที่ใช้
สัญจรไปมาสะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 
(สายไร่สวนสัตว์-คันท่า) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายไร่สวนสัตว์-คันท่า) 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
540 เมตร หนา 0.15 
เมตร พท.ไม่น้อยกว่า  

- - - 891,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 
(สายไร่ ผช.ไพฑูรย์ลงทุ่ง) 
 

เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

(สายไร่ ผช.ไพฑูรย์ลงทุ่ง) 
กว้าง 3.50 ม.  
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 577,500 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 60 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

86 ปรับปรุงไฟทางสาธารณะ 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

จ านวน 50 ชุด - 60,000 - - - ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 60 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ ๓ เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

(สายบ้านนายชู) 
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.20 
ม.ยาว 138 ม. 

29,000 - - - - ประชาชนมีถนนที่ใช้
สัญจรไปมาสะดวก
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ 
(สายข้างวัดถ้ ารงค์)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายข้างวัดถ้ ารงค์) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว88 ม.
หนา 0.15ม. 

252,000 - - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 60 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 



๘๗ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
89 ขยายเมนไฟฟ้า หมู่ ๕  

 
เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

(บริเวณบ้านนายเชียร-บ้าน
ป้าทรัพย์) เส้นริมห้วยเพิ่ม
เป็น ๓ เฟส ระยะทาง 300 
เมตร 

- - - 200,000 - ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 
(บ้านนางไพ-บ้านนายต๋อย) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(บ้านนางไพ-บ้านนายต๋อย) 
กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 570 ม. หนา 0.15 ม. 

- - - 640,500 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 
(สายบ้านปาน-คันห้วยป้า
ทรัพย์)   

เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร 

(สายบ้านปาน-คันห้วยป้า
ทรัพย์) กว้าง 3.00 ม. ยาว 
155 ม. หนา 0.15 ม.  

- - 150,000 82,500 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

92 ซ่อมแซมถนนภายในต าบล เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ลงลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 
1,970 ลูกบาศก์เมตร 

200,000 200,000 335,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนนใช้
สะดวกสบายเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 
(รอบเขาพรมชะแง้) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนนหมู่ 6 (รอบเขาพรม
ชะแง)้กว้าง 5.00 ม.  
ยาว  900 ม. 

- - - - 500,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 
(สายบ้านนายน้อย-ถนน
เพชรเกษม) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายบ้านนายน้อย-ถนน
เพชรเกษม) ช่วงที่ 1 กว้าง 
4  ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม.ช่วงที่ 2 กว้าง 
3.50 ม. ยาว 36 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ พท.ไม่น้อย
กว่า 207326 ตร.ม. 

- - - 200,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

95 ปรับปรุงทางขึ้น-ลงให้เป็น
ทางคู่ขนานถนนเพชร
เกษม หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 40 เมตร  
สูง 0.50 เมตร 

- - - 20,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

96 ถมดินลูกรังป้องกันน้ าท่วม  
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ระยะทาง 100 ม. ฐาน
กว้าง 3.50 ม. ด้านบนกว้าง 
1.00 ม. 
สูง 2.50 ม. 

94,000 - - - - การสัญจรไปมาสะดวก 
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 

ปัญหาอุบัติเหตุลดลง กองช่าง 

97 ก่อสร้างทางเข้าที่
สาธารณะกลางหมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทาง 200 ม. 

- - - 300,000 
 

- การสัญจรไปมาสะดวก 
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 

ปัญหาอุบัติเหตุลดลง กองช่าง 

 



๘๘ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
98 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในการสัญจร 
(จากถนนเดิมเชื่อมถนน
เพชรเกษม)กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 160 ม.หนา 0.15 ม. 

- - 
 

- 264,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
วางท่อระบายน้ า หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายจากถนน คสล.เชื่อมต่อ
ถนนเพชรเกษม) กว้าง 
4.00 ม. ยาว 15 ม.ท่อ
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 15 ท่อน 

30,000 
 

30,000 
 

- - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

100 เสริมลูกรังคันท่าตลอดสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 
0.20 ระยะทาง 2,000 ม. 

245,000 245,000 
 

- - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวก   

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 
(สายบ้านป้ามุ้ย)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 44 
เมตร หนา 0.15 ม. 

- 83,000 - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนนลูกรังผ่าทุ่ง
ม่วงงาม หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- 399,000 - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

103 ติดต้ังไฟทางสาธารณะ หมู่ 
2 ต้ังแต่สะพานม่วงงามถึง
สะพานต าหรุ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

จ านวน 8 ชุด - - - 400,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

104 ขยายเขตไฟทางสาธารณะ 
หมู่ 2ต้ังแต่ไร่รองดุล ถึง
บ้านรองจง  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ระยะทาง 500เมตร - - - 150,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

105 ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ 2 
ต้ังแต่ศาลาคลองยอถึง
ประตูน้ าคลองยอ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 240 ม. - - - 600,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 
(ต้ังแต่บ้านป้าเรือนถึงบ้าน
ตาเทพ)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 600ม.
สูงเฉลี่ย0.30 ม. 

- - - 90,000  ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
 



๘๙ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 
107 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 2 

(สายลงทุ่งม่วงงาม บ้าน
นายใจ)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ระยะทาง 800 เมตร - - - 425,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

107 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 
3(สายบ้านป้ายูร ถึงล า
ห้วยอ่างหิน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร 

- - - 110,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

109 เสริมคันห้วยหมู่ 3  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายหลังบ้านนายกป้องกัน
น้ าท่วม) 

- - - 300,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

110 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 3 
(สายบ้านลุงเอ้ือม ถึงบ้าน
นายบุญชู)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร 

- - - 154,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

111 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 
(สายเลียบบ้านป้าเยาว์)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 195 ม.  หนา 0.25 
ม.ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 ยาว 
140 ม.หนา 0.25 ม. 

- 79,000 - - - ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

112 ขยายไหล่ทาง(คอนกรีต)  
หมู่ 5  
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

จากบ้านพี่ชะลอถึงคลอง
ชลประทาน 

- - - - 300,000 ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

113 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 
(ต้ังแต่ศูนย์ ศพก.ถึงตอ
ไม้แดง)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - 150,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 
(สายบ้านพี่ม่วย ถึง บ้านพี่
เฉลียว)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
150 เมตร 

- - - 247,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

115 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 5  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

(สายบ้านพี่หมง) - - - 100,000 - ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 
(สายบ้านนายใหญ่และสาย
บ้านยายเจ่ีย-ลุงผ่อน)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

สายที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 31.50 เมตร หนา 
0.15 ม. สายที่ 2 1 กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 66 เมตร 
หนา 0.15 ม. 

- 215,000 - - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



๙๐ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2๕๖๓(บาท) 256๔ (บาท) 2565 (บาท) 

117 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ 
(สายบ้านลุงอู๊ดซื้อของเก่า
ถึงถนนเพชรเกษม  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๕ 
เมตร 

- - ๗๑,๐๐๐ - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

118 สร้างป้ายบอกทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ ๖ 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ทางเข้าหมู่บา้นและบอก
เส้นทางแก่ผู้สัญจรไปมา 

จ านวน 4 ป้าย ขนาด กว้าง 
1.20 ม. ยาว 2.40 ม. 

- - ๕๐,๐๐๐ - - หมู่บ้านมีป้ายบอก
ทางเข้าเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 60 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

119 ขยายเขตไฟ หมู่ ๖ (จาก
บ้านนายเจือถึงถนนเพชร
เกษม)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ระยะทาง ๑๐๐ เมตร - - - 200,000 - ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

120 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณล าห้วย 
(หมู่ 5-หมู่ 6)   

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

จ านวน 40 จุด - ๔0๐,๐๐๐ -  - ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

121 ป้ายบอกเส้นทาง
สัญลักษณ์ปั่นจักรยาน  

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
เส้นทางการปั่นจักรยาน 

จ านวน 30 ป้าย - - 105,000 - - ชุมชนมีป้ายบอกเส้าทาง
จักรยานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

122 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ 
1 หมู่ 2 และ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนน หมู่ 1 
(บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและ
หน้าบ้านลุงเจือ) 
หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายหริ) 
หมู่ 3 (บริเวณบ้านต้มแดง
และศาลาตอไม้แดง) 

- 240,000 - - - ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 60 

ปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 
 


