
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้ อ ย ปี ล ะ ส อ ง ค รั้ ง ภ า ย ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น  แ ล ะ ภ า ย ใ น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี 
     ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ถ้ ารงค์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ถ้ ารงค์ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ถ้ ารงค์ 
    "ถ้ ารงค์น่าอยู่ สู่ประชาคมอาเซียน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ทันสมัยเทคโนโลยี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ถ้ ารงค์ 
     1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม สามารถด ารงชีพอย่างมี
ความสุข และสามารถคงไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนโดยทุกภาคมีส่วนร่วม  
     2.สนับสนุน ให้ประชาชนมีน้ า ใจ เ พ่ื อการบริ โภคอุปโภค และการ เกษตรอย่ าง เ พียงพอ 
     3.พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอ านวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน
ได้ อ ย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ โ ดย เน้ น ใ ห้ ป ร ะช าชน ได้ เ ข้ า ม ามี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร บริ ห า ร กั บ  อบต .  
     4.สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วย
ความเข้มแขงมั่งคง เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพียงพอต่อการด ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
     5.อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และรวมทั้งลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา 
     6.พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่และการก่อสร้างทางคมนาคมระบบ
สาธารณูปโภค การผังเมือง อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพและการ
ท่องเที่ยว 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ถ้ ารงค์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
     ด้านการบริหารจัดการน้ า 
     ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน 



 
 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
ง. การวางแผน 
 อบต.ถ้ ารงค์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 อบต.ถ้ ารงค์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

78 11,135,000 93 11,766,380 95 12,651,033 102 12,394,380 109 12,907,880 

ด้านการบริหารจัดการ
น้ า 

16 3,985,800 37 9,457,500 12 14,337,000 41 19,645,900 16 40,820,000 

ด้านการบริหารจัดการ 23 2,155,000 24 3,197,000 25 4,667,000 28 15,173,000 23 3,223,000 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน 9 360,000 10 460,000.00 9 360,000 18 970,000 19 1,260,000 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 2,230,000 15 2,140,000 13 2,810,000 20 4,150,000 17 1,910,000 

ด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

21 3,529,050 31 7,991,000 15 12,220,000 81 36,459,000 33 35,952,000 

รวม 160 23,394,850 210 35,011,880 169 47,045,033 290 88,792,280 217 96,072,880 
 

   
   จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารอบต.ถ้ ารงค์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
 จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 3,220,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตและคุม้ครองทางสังคม 41 1,837,000.00 

ด้านการบริหารจดัการน้ า 2 600,000.00 

ด้านการบริหารจดัการ 9 123,000.00 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน 4 60,000.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 300,000.00 

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 1 300,000.00 

รวม 62 3,220,000.00 
 

     



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ถ้ ารงค์ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ส่งเสริมศักยภาพการรับขอ้มูล
ข่าวสาร (หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้านและอบต.) 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอยา่งทั่วถึง 

จ านวน 6 หมู่ และ 1 
อบต. 

2. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ์
และร่วมกิจกรรมรัฐพิธ ี

จัดงานเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัและจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ 

3. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

จัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม ่ 40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ์
และร่วมกิจกรรมรัฐพิธ ี

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

4. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

5. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
ช่วยกันรกัษาความสะอาด 
และเป็นระเบียบน่าอยู ่
น่ามอง 

จัดท ากิจกรรมท าความ
สะอาดภายในต าบลถ้ า
รงค์ 

6. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

Big Cleaning Day 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รณรงค์ร่วมจัดระเบียบท า
ความสะอาดบ้าน / 
ชุมชน 

จัดกิจกรรมร่วมกันท า
ความสะอาดชุมชน 

7. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

จัดการแข่งขันกีฬาต าบล ตา้นยา
เสพติด 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เยาวชนและผู้น า
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬา 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
เยาวชนและผู้น าชุมชน
ต าบลถ้ ารงค์ 

8. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการสร้าง
พัฒนาการของเด็ก 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี เด็ก
ในต าบลถ้ ารงค์ และ
ใกล้เคียง 

9. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อันพึงประสงค์
ให้แก่นักเรียน และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาได้ 

นักเรียนในต าบล ถ้ า
รงค์ จ านวน ๕๐ คน 

10. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

เด็กไทยฉลาดปัญญาเลิศด้วยเกลือ
เสริมไอโอดีน 

8,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับเกลือไอโอดีนอย่าง
ทั่วถึง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาฯ 

11. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ารงค์) 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารกลางวัน
ครบถ้วนตามโภชนาการ 

เด็กปฐมวัย ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านน 
41 คน 



การศึกษา 

12. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

28,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

ศูนย์เด็กเล็กได้รับบริการ
และมีพัฒนาการได้
มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยของศูนย ์
เด็กเล็ก ต าบลถ้ ารงค์ 

13. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ห้องเรียนธรรมชาติตามแนว
พระราชด าร ิ

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองได้เรียนรู้
เกี่ยวกบัการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมให้เด็กได้
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
จ าวน ๔๑ คน 

14. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนค่าจัดอาหารเสริม(นม)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่ 

510,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม) 

ศูนย์เด็กเล็ก, ร.ร.วัด
ม่วงงาม และ ร.ร.วัดถ้ า
รงค์ 

15. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โภชนาการเด็กเล็ก 

6,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
โภชนาการที่สมวยั 

เด็กปฐมวัยของศูนย ์
เด็กเล็กจ านวน 41 คน 

16. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

70,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

จัดหาวัสดกุารศึกษาให้แก่
ศูนย์เด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยของ ศูนย์
เด็กเล็ก จ านวน 41 
คน 

17. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด โครงการ
จัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวยีน 

115,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามไว้ 

18. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด โครงการ
จัดขบวนแห่พระนครคีรี-เมือง
เพชรบุร ี

115,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

อุดหนุนอ าเภอบ้านลาด
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามไว้ 

19. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ค่ายพัฒนาทักษะความรู้ 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชนในต าบล 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลถ้ ารงค์ 

20. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
ผู้ป่วยฉกุเฉินในพื้นที่ 
ต าบลถ้ ารงค์ 

21. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดปัญหาจุดเสี่ยงโรค
ไข้เลอืดออกในพื้นที ่

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโรค 

22. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว 

จ านวนหมาและแมวใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค์ 



23. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนในพื้นที่ต าบลถ้ า
รงค์ 

จ านวนหมาและแมวใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค์ 

24. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

เพิ่มศักยภาพกองทุนสวัสดกิาร
ชุมชน (ออมวันละบาท) 

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมให้แก่
คณะกรรมการกองทุน
ฯ 

25. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุต าบล
ถ้ ารงค์ 

50,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุในการ
ประชุมสัมมนาดูงานและ
ตรวจสุขภาพ 

จัดกิจกรรมให้ผู้อายุได้
มีเวทีในการท ากจิกรรม
ร่วมกันไม่เป็นโรค
ซึมเศร้า 

26. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ชุมชนลดขยะ 30,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้แก่
ประชาชนในชุมชนเห็น
ความส าคัญของการคัด
แยกขยะ เห็นคุณค่าของ
วัสดุเหลือใช้ 

จัดกิจกรรมอบรมการ
คัดแยกขยะและรับแลก
ขยะเพื่อน ามาแลกแต้ม
แลกสินค้า 

27. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(care giver) 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจัดอบรมให้แก่
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในต าบลถ้ ารงค์ 

จัดอบรมให้กับ
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอาย ุ

28. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

รณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์
และยาเสพติด 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ประชาสัมพันธ ์ให้
ความรู้ ความเขา้
เกี่ยวกบัโรค 

29. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ปีใหม่สมานฉันท ์ 15,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี แต่งต่าง
แต่ไม่แตกแยก 

จัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ให้แก่ผู้น า
และประชาชนในต าบล 

30. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

จัดอบรมค่ายเด็กรักด ี 20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นการสนับสนุน 
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน 

จัดเวทีการแสดง
ความสามารถใหแ้ก่
เยาวชน 

31. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว
แห่งชาติ 

10,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี ความอบอุ่น
ในครอบครัว 

กิจกรรมรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุจ านวน ๑๐๐ 
คน 

32. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข็มแข็งของครอบครัว 

30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้สตรีมีบทบาทใน
สังคม เกิดความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

สตรีแม่บ้านในต าบลถ้ า
รงค์ 

33. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
และรัฐพิธ ี

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อท านุบ ารุงสถาบัน
ศาสนาและสร้างความ
สามัคคีของชุมชน 

จัดกิจกรรมรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 
จ านวน ๒ ครั้ง 

34. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

กิจกรรมแห่เทียนน า
เทียนไปถวายวัดใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค์ 

35. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

จัดงานวันมรดกถ้ ารงค์ 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม
ไว้ 

จัดแสดงการละเล่นพื้น 
บ้านและการสาธิต การ
ท าของประดิษฐ์ จาก
วัสดุในชุมชน 



36. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีชุมชน 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีชุมชนและสร้าง
ความสามัคคี 

ท าบุญประเพณี วิถี
ท้องถิ่น จ านวน ๖ 
หมู่บ้าน 

37. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

กิจกรรมสงฆ์น้ าพระ 
รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ

38. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
ประเพณีพื้นบ้าน 

จัดแช่งเรือยาวประเพณี
ท้องถิ่น 

39. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนและ
เยาวชน จ านวน ๕๐ 
คน 

40. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและอนุรักษ์
วัฒนธรรมต าบลถ้ ารงค์ 

ประชาสัมพันธ ์รณรงค์
ให้ประชาชนและเยา
ชน 

41. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนสืบสานการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา
, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามไว้ 

กิจกรรมลอยกระทงใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค์ 

42. ด้านการบริหารจัดการน้ า 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ม. 3 
(ตั้งแต่บ้านลุงชิน-ล าห้วยอ่างหิน)
ต่อจากของเดิม 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

43. ด้านการบริหารจัดการน้ า 
ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวย ูหมู่ 5 (สายบ้านจา่
เก่ง) 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ า
เพียงพอต่อการเกษตร 

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

44. ด้านการบริหารจัดการ 
จัดนิทรรศการและการประกวด
แข่งขัน 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานของ อบต.ในการ
เข้าประกวดแข่งขันต่างๆ 

จัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานของ อบต.ใน
การเข้าประกวดแข่งขัน
ต่างๆ 

45. ด้านการบริหารจัดการ ท้องถิ่นอ าเภอบา้นลาดสัญจร 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อบูรณาการปฏิบัติงาน
ระหว่าง หน่วยงานของ 
อปท.และอ าเภอ 

ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อปท.ใน
เขตอ าเภอบา้นลาด 

46. ด้านการบริหารจัดการ 
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติ
ราชการและการป้องกันการทุจริต 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้
บุคลากรของ อบต. มี
คุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถในงานที่
ปฏิบัต ิ

สมาชิก อบต. ผู้บริหาร 
และเจ้าหนา้ที่ อบต. 



47. ด้านการบริหารจัดการ 
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุม
ประชาคม 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
กับประชาชน รวมถึง
เสนอปัญหาความตอ้งการ
และการมีส่วนรว่ม 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 

48. ด้านการบริหารจัดการ 
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
หรือระดมความคิดหรือจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส ารวจและสร้างระบบ
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
น าไปสู่ระบบการวางแผน
ของชุมชนเมือง 

ประชุม/ระดมความคิด
ให้แก่ประชาชนใน
ต าบล 

49. ด้านการบริหารจัดการ 
อบรมให้ความรู้เรื่องประชาธปิไตย
ในชุมชนและการมีส่วนรว่ม 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจตามแนวทาง
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วม 

จ านวน 6 หมู่บ้าน ใน
พื้นที่ต าบลถ้ ารงค์ 

50. ด้านการบริหารจัดการ 
ให้ความรู้และรับช าระภาษีนอก
สถานที่ 

3,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และให้
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชน 

จัดท าแผนที่ภาษีในเชต
ต าบลถ้ ารงค์ 

51. ด้านการบริหารจัดการ 
เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกัน
ทุจริตของกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

20,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู้ ความเขา้ใจและ
ลดปัจจัยความเส่ียงในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและเจา้หน้าที่
ของรัฐ 

52. ด้านการบริหารจัดการ 
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และการด าเนินชวีิตตามวิถี
พอเพียง 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ อบต. 

53. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
สนับสนุนพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้
การเกษตร 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาพื้นที่
การเกษตรให้เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ 

พัฒนาพื้นที่การเกษตร
ให้เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ 

54. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ส ารวจความเส่ียงจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนที่มภีาวะ
เส่ียงจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชได้รับการ
ตรวจสารเคมีในเลือด 

กิจกรรมตรวจหา
สารพิษในร่างกาย
จ านวน ๑๐๐ คน 

55. ด้านเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว 10,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในพื้นที่ต าบลถ้ ารงค์ 

56. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ส่งเสริมการประกอบอาชพีชุมชน
ตามวิถีพอเพียง 

30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
ถ้ ารงค์มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การขายผลิตภัณฑ์ 

รณรงค์ให้ประชาชน
ประกอบอาชีพตามวิถี
ชีวิตพอเพียง 

57. 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟู
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

210,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ร่วมกัน อนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

58. 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับภูมิทัศน ์

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน
โดยวธิีธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปลูกต้นไม ้

59. 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงบ ารุงดิน 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ดินให้สามารถเพาะปลูก
ได้ 

จัดกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้เพื่อรักษาหน้าดิน
ให้แก่ประชาชน 

60. 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรีและแหล่ง
น้ าธรรมชาต ิ

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรีและ
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ร่วมกัน อนุรกัษ์แม่น้ า
เพชรบุรีและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 



61. 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช สนอง
พระราชด าร ิ

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ร่วมกัน อนุรกัษ์
พันธุกรรมพืช 

62. 
ด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (สาย
หลังวัดม่วงงาม) 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัในการ
สัญจร 

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

 

 
 ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       อบต.ถ้ ารงค์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จ านวนเงิน 2,829,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 จ านวน 40 โครงการ จ านวนเงิน 2,366,603 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 27 1,263,949.90 27 1,197,843.74 

ด้านการบริหารจัดการน้ า 2 550,000.00 2 550,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ 5 60,004.00 5 60,004.00 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน 1 10,250.00 1 10,250.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 249,505.00 4 249,505.00 

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 1 299,000.00 1 299,000.00 

รวม 40 2,432,708.90 40 2,366,602.74 

     
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ถ้ ารงค์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การรับข้อมูลขา่วสาร(หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้นและอบต.) 

40,000.00 23,400.00 23,400.00 16,600.00 

2. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วัน
ชาติหรือวันพอ่แห่งช 

20,000.00 19,960.00 19,960.00 40.00 

3. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติวันแม ่

40,000.00 25,765.00 25,765.00 14,235.00 

4. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษารัชกาลที ่10 

50,000.00 19,540.00 19,540.00 30,460.00 

5. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนสะอาดตา 
ประชาสุขใจ 

5,000.00 4,819.90 4,819.90 180.10 

6. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ Big Cleaning 
Day 

10,000.00 9,550.00 9,550.00 450.00 



7. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

40,000.00 38,600.00 38,600.00 1,400.00 

8. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน) 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

9. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก 

28,000.00 15,575.00 15,575.00 12,425.00 

10. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการหอ้งเรียน
ธรรมชาติตามแนวพระราชด าร ิ

15,000.00 3,125.00 3,125.00 11,875.00 

11. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 510,000.00 434,100.00 367,993.84 75,900.00 

12. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้ความรู้
โภชนาการในเด็ก 

6,000.00 5,950.00 5,950.00 50.00 

13. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาวัสดกุาร
เรียนการสอน (รายหวั) 

70,000.00 59,500.00 59,500.00 10,500.00 

14. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 115,000.00 115,000.00 115,000.00 0.00 

15. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 115,000.00 115,000.00 115,000.00 0.00 

16. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการสนับสนุนการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

50,000.00 27,550.00 27,550.00 22,450.00 

17. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการป้องกัน/เฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

18. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพษิสุนัข
บ้า 

60,000.00 34,050.00 34,050.00 25,950.00 

19. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ 

10,000.00 3,600.00 3,600.00 6,400.00 

20. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลถ้ ารงค์ 

50,000.00 37,800.00 37,800.00 12,200.00 

21. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนลดขยะ 30,000.00 21,550.00 21,550.00 8,450.00 

22. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด 

20,000.00 19,315.00 19,315.00 685.00 

23. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปีใหม่สมานฉันท์ 15,000.00 11,325.00 11,325.00 3,675.00 

24. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

30,000.00 7,950.00 7,950.00 22,050.00 

25. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการกจิกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาและรัฐพิธ ี

20,000.00 2,000.00 2,000.00 18,000.00 

26. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี 

30,000.00 29,725.00 29,725.00 275.00 

27. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนสืบสาน
การจัดงานประเพณีลอยกระทง 

20,000.00 19,200.00 19,200.00 800.00 



28. ด้านการบริหารจัดการน้ า 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 

300,000.00 250,000.00 250,000.00 50,000.00 

29. ด้านการบริหารจัดการน้ า 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที ่5 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

30. ด้านการบริหารจัดการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นอ าเภอ
บ้านลาดสัญจร 

20,000.00 15,150.00 15,150.00 4,850.00 

31. ด้านการบริหารจัดการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และการปอ้งกันการทุจริต 

10,000.00 9,450.00 9,450.00 550.00 

32. ด้านการบริหารจัดการ 
โครงการอบรมปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนท้องถิ่น 
และประชุมประชาคม 

10,000.00 8,904.00 8,904.00 1,096.00 

33. ด้านการบริหารจัดการ 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยในชุมชนและการมี
ส่วนร่วม 

20,000.00 17,050.00 17,050.00 2,950.00 

34. ด้านการบริหารจัดการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและการด าเนิน
ชีวิตตามวิถพีอเพียง 

10,000.00 9,450.00 9,450.00 550.00 

35. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจความ
เส่ียงจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช 

20,000.00 10,250.00 10,250.00 9,750.00 

36. 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์
ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

210,000.00 208,600.00 208,600.00 1,400.00 

37. 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปลกูต้นไม้เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิ
ทัศน์ 

20,000.00 19,950.00 19,950.00 50.00 

38. 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ ารุงดิน 10,000.00 9,780.00 9,780.00 220.00 

39. 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรกัษ์พันธุ์พืช 
สนองพระราชด าริ 

40,000.00 11,175.00 11,175.00 28,825.00 

40. ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 

300,000.00 299,000.00 299,000.00 1,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
         อบต.ถ้ ารงค์ บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 95 12,651,033.00 41 1,837,000.00 27 1,263,949.90 27 1,197,843.74 

2.ด้านการบริหารจัดการน้ า 12 14,337,000.00 2 600,000.00 2 550,000.00 2 550,000.00 

3.ด้านการบริหารจัดการ 25 4,667,000.00 9 123,000.00 5 60,004.00 5 60,004.00 

4.ด้านเศรษฐกิจชุมชน 9 360,000.00 4 60,000.00 1 10,250.00 1 10,250.00 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 2,810,000.00 5 300,000.00 4 249,505.00 4 249,505.00 

6.ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 15 12,220,000.00 1 300,000.00 1 299,000.00 1 299,000.00 

รวม 169 47,045,033.00 62 3,220,000.00 40 2,432,708.90 40 2,366,602.74 
 

 
 ช. ผลการด าเนินงาน 
       อบต.ถ้ ารงค์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ  
 การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  
 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  
 ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ถ้ ารงค์ทราบ  
 เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน 
 ระยะต่อไป 

  
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                               
  ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
      

 (นายส าฤทธิ์  อบแย้ม) 
                                               นายกอบต.ถ้ ารงค์ 


