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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์ อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุร ี
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

1 ยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ 

1.เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
อิสระ                        
2.เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้                         
3.ทดสอบมาตรฐานเพื่อ
รับใบรับรองน า
ประกอบอาชีพ 

240 คน            
200 คน                   
32 คน 

- - 521,653 - - แรงงานนอกระบบ
ได้รับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตร้อยละ 
6๐ 

แรงงานนอกระบบ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กระทรวง
แรงงาน 

 
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

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

1 ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อด าเนินการซ่อมแซม
บ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่ต าบลถ้ ารงค ์

ซ่อมแซมบ้าน
ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ซ่อมแซมบ้านเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 60 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

พม. 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
      -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน  า 
2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

1 ก่อสร้างก าแพงกั้นน้ า 
หมู่ 1 ต่อจากสะพาน
ศาลาเขื่อน ถึง หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชน 
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 

ยาว 350 เมตร - - - 3,500,000 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กรมส่งเสริม
ฯ 

2 ก่อสร้างก าแพงกั้นน้ า 
คสล. หมู่ 1 ต่อจาก
ของเดิม บ้านนาย
สถาพร ถึงบ้านนาย
กิตติภณ  

เพื่อให้ประชาชน
มีทางระบายน้ า
ได้สะดวกย่ิงขึ้น 

สูง 0.80 ม.ยาว300 ม. - - - 1,000,000 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กรมส่งเสริม
ฯ 

3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งบริเวณโค้ง ม.2 
บ้านพี่แป้น  

เพื่อให้ประชาชน 
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 

ระยะทาง 150 เมตร - - 12,000,000 - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กรมส่งเสริม
ฯ 

4 ขยับประตูน้ าบริเวณ
คลองยอ หมู่ 2 ไปคัน
ท่าแม่น้ าเพชร  

เพื่อให้ประชาชน
มีทางระบายน้ า
ได้สะดวกย่ิงขึ้น 

กว้าง 20 เมตร - - - 5,000,000 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กรมส่งเสริม
ฯ 

5 เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

-เจาะบ่อขนาดลึก 8 เมตร 
จ านวน 2 บ่อพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์   -เคร่ืองสูบน้ าแบบ
หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบ
น้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 
จ านวน 2 ตัวๆละ 11,000 
บาท 

- - - 372,000 - ประชาชนได้มีน้ าใช้
อย่างพอเพียงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6๐ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กรม
ทรัพยากรน้ า 

6 ก่อสร้างรางตัวยู หมู่ 3 
(สายท้ายล าห้วย-แผ่น
ปูน) 

เพื่อให้ประชาชน
มีทางระบายน้ า
ได้สะดวกย่ิงขึ้น 

ปากกว้าง 0.60 ม. ยาว 
450 ม. 

- - - 1,350,000 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

7 ระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 

จ านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 - 100,000 - ประชาชนสามารถลด
รายจ่ายได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

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

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
3.1 แผนงานอุสาหกรรมและโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

1 สร้างที่น่ังริมน้ าล าห้วย 
หมู่ ๖  (ฝั่งตะวันออก)  

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน 

ขนาดกว้าง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๓.๐๐ 
เมตร 

- - - ๖00,000 - มีสถานที่ไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กรมส่งเสริม
ฯ 

2 อาคารอเนกประสงค์ลอย
น้ า  

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน 

หมู่ 5 หมู่ 6 ขนาด
กว้าง ๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร 

- - 1,060,000 - - มีสถานที่ไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กรมส่งเสริม
ฯ 

3 ก่อสร้างอาคาร
อ านวยการบริเวณศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เพื่อเป็นสถนที่แสดง
สินค้าของชุมชนและ
แหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- - - 7,000,000 - มีสถานที่ไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กรมส่งเสริม
ฯ 

4 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 5 
(บริเวณตลาดนัด)  

เพื่อเป็นสถานที่
ประกอบกิจจกรมของ
ชุมชนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

กว้าง 8 เมตร ยาว 
12 เมตร 2 ชั้น 

- - - 5,000,000 - มีสถานที่ไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กรมส่งเสริม
ฯ 

5 ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณล า
ห้วย หมู่ 5 หมู่ 6 

เพื่อรองรับและบริการ
นักท่องเที่ยว 

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร 

- - 400,000 - - มีห้องน้ าไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในชุม
ขนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

(จังหวัด
เพชรบุรี/

อุดหนุนกรม
ฯ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

7 ก่อสร้าง(Land mark) 
หมู่ 6 (บริเวณล าห้วย
หนองข้างตาย) 

เพื่อเป็นจุดแสดงอัต
ลักษณ์ของพื้นที่และ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน 

(Land mark) หมู่ 
6 (บริเวณล าห้วย
หนองข้างตาย) 

- - - 300,000 - มีจุด(Land mark) ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

ประชาชมมีรายได้
เพิ่มขึ้นจาก
นักท่องเที่ยว 

(จังหวัด
เพชรบุรี/

อุดหนุนกรม
ฯ) 

8 ก่อสร้างจุดพักรถบริเวณ
ล าห้วยหนองช้างตาย  
หมู่ 6 

เพื่อรองรับและบริการ
นักท่องเที่ยว 

ขนาด กว้าง  6 
เมตร ยาว 6 เมตร 

 

- - - 200,000 - มีจุดพักรถส าหรับ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในชุม
ขนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

(จังหวัด
เพชรบุรี/

อุดหนุนกรม
ฯ) 

 

 

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

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

1 ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มนักเรียน
เยาวชน ในการผลิตสิ้นค้า
ชุมชน (ผัก ผลไม้ จักสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดภัยในครัวเรือน
ของ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
นักเรียนในโรงเรียน 
-จัดอบรมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(การแปรรูป
บรรจุภัณฑ์ การผลิตของที่
ระลึก) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

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

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

1 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต าบลถ้ ารงค์ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างย่ังยืน 

-จัดกิจกรรมจักรยานเพื่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
สร้างเสริมสุขภาพ
นักท่องเที่ยว                   
-จัดกิจกรรมร่องเรือล าห้วย
เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน            
-ปรับและพัฒนาทัศนียภาพ 
ที่น่ันพัก/ทานอาหารริมล า
ห้วย หมู่ 5- หมู่ 6 

- - 300,000 300,000 300,000 การท่องเที่ยวในต าบล
ถ้ ารงค์ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด
ขึ้น 

ททท. 

2 พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนต าบลถ้ ารงค์ 

-อบรมการริหารจัดการ
กลุ่ม/องค์กร การท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
-ศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม/การจัดการ
กองทุนเพื่อการท่องเที่ยว 
-อบรมการจัดการโฮมสเตย์ 
-อบรมมัคคุเทศน้อย
(นักเรียน/โรงเรียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การท่องเท่ียวใน
ต าบลถ้ ารงค์ได้รับ
การพัฒนาเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด
ข้ึน 

ททท. 

 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

1 พัฒนาพื้นที่เพื่อ
การท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

เพื่อก่อสร้างอาคารและ
พื้นที่รองรับ
นักท่องเที่ยว 

-ก่อสร้างอาคารเพื่อสุขภาพ
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
หมู่ 5 หมุ่ 6                   
-ขยายพื้นที่ลานจอดรถ
นักท่องเที่ยว หมู่ 5 หมู่ 6    
-การบ ารุงรักษาอาคาร
สถานที่และอุปกรณ ์

- - 800,000 - - การท่องเที่ยวในต าบล
ถ้ ารงค์ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด
ขึ้น 

ททท. 

2 พัฒนาตลาดนัด
ชุมชนสีเขียว
ต าบลถ้ ารงค์
(ตลาดดงยาง) 

เพื่อพัฒนาพื้นที่ค้าขาย
สินค้าชุมชน ส่งเสริม
การท่องเที่ยวและสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน และ
พัฒนาสินค้าชุมชนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

-พัฒนาซุ้มร้านค้าชุมชนและ
ครัวถ้ ารงค์                     
-ขยายและปรับปรุงห้องน้ า
เพื่อร้องรับนักท่องเที่ยว         
-ปรับทัศนียภาพพื้นที่ และ
พัฒนาอาคารจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน 

- - 500,000 - - ตลาดนัดชุมชนใน
ต าบลถ้ ารงค์ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด
ขึ้น 

ททท. 

3 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หมู่ 6 
(บริเวณล าห้วย
ป่ายาง) 

เพื่อพัฒนาล าห้วยป่า
ยางให้เป็นระเบียบ 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ก่อสร้างถนน คสล.เป็น
เส้นทางจักรยาน พร้อมฝัง
ท่อระบายน้ า(ล าห้วยป่ายาง) 

- - 

 
- 2,000,000 - ล าห้วยป่ายางได้รับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ททท. 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

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

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๖.๑ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 
(สายคันท่าตลอดสาย) ต่อ
จากคอนกรีตเดิมถึงประตูน้ า
คลองยอ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 630 เมตร 

- - - 1,039,500 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

(จังหวัด
เพชรบุรี/
กรมฯ) 

2 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็น
ถนน คสล. ต้ังแต่สะพาน
ศาลาเขื่อนถึงสะพานวัดขลุบ 
หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง 4.00-5.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,000 
ต.ร.ม. 

- - - 2,750,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

(จังหวัด
เพชรบุรี/
กรมฯ) 

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัสติกส์ หมู่ 3 ต้ังแต่ทางเข้า
วัดถ้ ารงค์ถึงหน้าถ้ าหลวงพ่อ
ด า  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

- - - - 2,700,000 ประชาชนมีเส้นทางใช้
ในการสัญจรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนทั้งสอง
ต าบลได้รับความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

(จังหวัด
เพชรบุรี/
กรมฯ) 

4 ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 3 
(ฝายตัวกลาง) เชื่อมต าบลท่า
เสน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
26 เมตร 

- - - 2,500,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุลดลง 

(จังหวัด
เพชรบุรี/
กรมฯ) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณ
สายคันท่าม่วงงามเร่ิมต้ังแต่ 
ถนน คสล.เดิม-ประตูน้ า
คลองยอ หมู่ 2) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง 3.00 ม.ยาว 
633 ม.หนา 0.15 
ม. 

- - - - 1,259,000 ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

(จังหวัด
เพชรบุรี/
กรมฯ) 

 



๙๙ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

6 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
คลองระบายน้ า คสล.รูปตัว
อยู่บริเวณวัดเขาพรมชะแง้ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและ
การระบายน้ า
คล่องตัวย่ิงขึ้น 

ถนนกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 813 ม.หนา 
0.15 ม.คลอง 
กว้าง 0.80 ม.ลึก 
0.90 ม. ระยะทาง 
316 ม. 

- - - 3,704,000  ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนทั้งสอง
ต าบลได้รับความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

(จังหวัด
เพชรบุรี/
กรมฯ) 

7 ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วย
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและ
การระบายน้ า
คล่องตัวย่ิงขึ้น 

ร้ือคันกั้นล าห้วย 
หมู่ 5 ท าเป็น
สะพานข้ามล าห้วย 

- - 350,000 - - ประชาชนมีเส้นทางใช้
ในการสัญจรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนทั้งสอง
ต าบลได้รับความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

(จังหวัด
เพชรบุรี/
กรมฯ) 

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 
(สายคันคลองต้ังแต่บ้านนาย
สง่า-ท่ามะเกลือ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
750 ม.หนา 0.15 
ม. 

- - - 2,320,000 - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุลดลง 

(จังหวัด
เพชรบุรี/
กรมฯ) 

9 ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมว่าง
ท่อระบายน้ า(บริเวณสายลง
ทุ่งบ้านม่วงงาม หมู่ 2) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ขนาด กว้าง 4.๐๐ 
ม. ยาว 1,22๐ ม.
ท่อขนาด Ø 0.40 
ม. 12 ท่อนและท่อ
ขนาด Ø 22 ท่อน 

- - 656,000 - - ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 

10 ติดต้ังไฟส่องสว่าง หมู่ ๖ 
ต้ังแต่ทางเข้าหมู่บ้านถงึวัด
เขาพรมชะแง ้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ระยะทาง ๑,๓๕๐ 
เมตร 

-  - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 60 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ. 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

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

11 ติดต้ังไฟส่องสว่าง ต้ังแต่
ทางเข้าวัดถ้ ารงค์ถงึสะพาน
ศาลาเขื่อน  

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

จ านวน 62 ชุด - - 3,100,000 -  ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง   
(เงินอุดหนุน) 

12 ติดต้ังไฟทางสาธารณตาม
แนวถนน สายหลักในเขต
ชุมชน บริเวณ หมู่ 2 เลียบ
คลองชลประทาน บ้านม่วง
งาม ถึง หมู่ 4 บ้านไส้ค้าน  

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร 

ไฟทางสาธารณตามแนว
ถนน สายหลักในเขต
ชุมชน บริเวณ หมู่ 2 
เลียบคลองชลประทาน 
บ้านม่วงงาม ถงึ หมู่ 4 
บ้านไส้ค้าน จ านวน 26 
จุด 

- - - 1,380,000 

 

 ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 60 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ. 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2(สายเลียบคลอง
ยอบริเวณหลังบ้านป้าซิ้ม) 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 (สาย
คลองยอหลังบ้านป้า
ซ้ิม) ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 460 ม. หนา 
0.15 ม. 

- - 918,000 -  ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

(จังหวัด
เพชรบุรี/

อุดหนุนกรม
ฯ) 

 


