
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
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คำนำ 
 

การจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวปีงบประมาณ 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ถ้ำรงค์เป็นการจัดทำแผนระยะสั้น ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   โดยจัดทำตามข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีข้ันตอน มีเป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  วิสัยทัศน์อำเภอ  โดยการนำเอาข้อมูลจากการ
สำรวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นำมาประมวลผลสรุปเป็นประเด็น
นำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนส่งเสริมการท่องเท่ียวปีงบประมาณ 2561-2564 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินงาน
ไปตามแนวทางท่ีกำหนด  ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้อย่างแท้จริง  เพื่อให้
ประชาชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด  แต่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1.  ด้านกายภาพ 

1.1 ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ประวัติความเป็นมาของตำบลถ้ำรงค์ เดิมตำบลถ้ำรงค์  เป็นพื้นท่ีเดียวกันกับตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนหมู่บ้านท้ังหมด ๑๒ หมู่บ้าน และต่อมาเมื่อ ปี  ๒๕๒๒ ได้มีการแบ่งแยกตำบล
ถ้ำรงค์ออกจากตำบลตำหรุ โดยมีแม่น้ำเพชรบุรีเป็นเส้นแบ่งแนวเขต และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จำนวน 6 
หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์าร
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  โดยจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
รงค์ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม  ๒๕๔๓  ท่ีทำการในปัจจุบัน 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๓  ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี   จัดช้ันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช้ันกลาง เมื่อ
วันท่ี  11  เมษายน  2551 
 

คำขวัญของตำบลถ้ำรงค์ 
 

“ เขาถ้ำรงค์รูปช้าง ยางนาใหญ่  แม่น้ำเพชรใส  หลวงพ่อเทพเลื่องลือไกล พระดำใหญ่คู่ตำบล” 
 

ท่ีต้ัง (แสดงท่ีต้ังและระยะห่างจากจากอำเภอ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ต้ังอยู่ท่ี ๓ บ้านถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี เป็นตำบลหนึ่ง 
ใน ๑๘ ตำบล  ของอำเภอบ้านลาดห่างจาก ท่ีว่าการอำเภอบ้านลาด ระยะทาง ประมาณ   ๓  กิโลเมตร   มีอาณา
เขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้    คือ   

 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลไร่มะขาม  อำเภอบ้านลาด 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลไร่มะขาม  อำเภอบ้านลาด  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลตำหรุ  อำเภอบ้านลาด  

 
เนื้อที ่ พื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  ๖,๔๓๘ ไร่  ( ๑๐.๓  ตารางกิโลเมตร)  
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1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 
การเมืองการปกครอง 

 

ตำบลถ้ำรงค์ มี  จำนวนหมู่บ้าน  ๖ หมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
เต็มท้ังหมู่บ้าน ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่    

หมู่ท่ี    ๑  บ้านท่ามะเฟือง   มี นายชัยชาญ วาสนา  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑ 
 หมู่ท่ี    ๒  บ้านม่วงงาม   มี นายประยงค์   สะลิชะ          เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ 
 หมู่ท่ี    ๓  บ้านถ้ำรงค์                มี นายบุญยง     สร้อยกล่ำ       เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๓ 

หมู่ท่ี    ๔  บ้านไร่สะท้อน   มี นายมานพ     ทองเก่า        เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4  
หมู่ท่ี    ๕  บ้านดอนตะโก   มี นายทุเรียน    สีฟ้า            เป็นกำนันตำบลถ้ำรงค์       

           หมู่ท่ี    ๖  บ้านหนองช้างตาย  มี นายบรรยง    เอี่ยมสิน         เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๖ 
 
 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีโครงสร้างที่
ประกอบด้วยสามส่วน คือ 

     (๑)  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  มีสมาชิกจำนวน ๑๒  คน มีท่ีมาจากการเลือกต้ัง จำนวน 
๖  หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ ๒ คน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล และข้อบัญญัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
                (๒)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงจากประชาชนในตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน (นายกแต่งตั ้ง) และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ๑ คน  
       (๓)  ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

-   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที ่เกี ่ยวกับการบริหารงานทั ่วไป /งาน            
สารบรรณ กฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-   กองคลัง  ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 

-   กองช่าง  ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประสาน               
สาธารณูปโภค  และงานผังเมือง 

-   กองการศึกษา  ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับงานวางแผนการศึกษา งานศูนย์เด็กเล็ก 



 
     -  กองสวัสดิการสังคม ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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1.3 ด้านประชากร 
หมู่บ้านและจำนวนประชากร 

 

ประชากร  ประชากรมีจำนวนท้ังส้ิน   3,389คน  แยกเป็น  ชาย 1,660 คน    
หญิง  ๑,๗29  คน  จำนวนครัวเรือน  ๙88   ครัวเรือน  แยกเป็นรายหมู่บ้าน 
 

หมู ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

จำวนครัวเรือน 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 บ้านท่ามะเฟือง 251 257 157 
2 บ้านม่วงงาม            314 348 189 
3 บ้านถ้ำรงค์             138 171 95 
4 บ้านไร่สะท้อน 238 252 183 
5 บ้านดอนตะโก 419 423 210 
6 บ้านหนองช้างตาย 300 278 154 

รวม 1,660 1,729 988 
 

**ข้อมูล ณ เดือน มกราคม  2561 
-  โทรศัพท์  ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗   

         -  โทรสาร  ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗  
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1.4 สภาพทางสังคม 
 

   (1) การสาธารณสุข 
-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน      ๑  แห่ง 
-   สถานพยาบาลเอกชน                 ๒  แห่ง 

 

(2)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-   ท่ีทำการตำรวจชุมชน                   ๑  แห่ง 
-   ศูนย์ อปพร./ กู้ภัย         ๑       แห่ง 
-  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (FR)         ๑         แห่ง     

 

(3)  การสงเคราะห์ 
                     -ผู้รับเบี้ยยังชีพคนชรา             599     คน 
                     -ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ                 69   คน 
                     -ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์               8            คน           
 

1.5 สภาพท่ัวไปลักษณะภูมิประเทศ 
 

 ลักษณะภูมิประเทศ  และสภาพภูมิอากาศพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มน้ำท่วมถึง  มีภูเขาเต้ีย ๆ    
มีลำห้วยไหลผ่านทุกหมู่บ้าน และมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านทางทิศตะวันตก เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม เช่น
ทำนา ทำสวนผลไม้ เป็นต้น มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านตำบล มีถนนสายบ้านลาด –พุกาม เป็นสายหลักภายในตำบล
และถนนเรียบคลองชลประทานทำให้การคมนาคมสะดวกในการสัญจรภายในตำบลและกับตำบลใกล้เคียงรวมถึง
การขนส่งสินค้าพืชผลออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว มีแหล่งท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตคนบ้านลาด อาทิเช่น สวนตาลลุงถนอม 
การยีโตนด ศูนย์วัฒนธรรมเครื่องใช้โบราณวัดม่วงงาม และป่ายางนา  เป็นต้น 
 
 

1.6 ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูร้อน ระหว่าง กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ทำให้

มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน  
ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะนี้เป็นช่วงท่ีลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีฝนตกชุกโดยตกชุกท่ีสุดในเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยในช่วงนี้ ความกดอากาศสูงจาก

ประเทศจีนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ทำให้อากาศหนาวเย็นและความแห้งแล้งแผ่ปกคลุม
จังหวัดเพชรบุรี 
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1.7 สภาพเศรษฐกิจ 

 

(๑) อาชีพของประชากร  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างและรับราชการตามลำดับ  
 

  (๒)  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 
-   โรงแรม   ๒ แห่ง (โรงแรมเทรชเชอร์รี่,โรงแรมท็อปอิน) 
-   ปั๊มน้ำมัน   1 แห่ง (นางนิยม  เป่ียมสิน) 
-   ปั๊มแก๊ส   1 แห่ง (ป๊ัมแก๊ส ปตท.) 

  -   โรงปูนผสมเสร็จ                  ๑ แห่ง (นครหลวงคอนกรีต) 
  -   ร้านค้า   60 แห่ง 

-   ร้านอาหาร   8 แห่ง                                                
 

การบริการพื้นท่ี 
 

(๑) การคมนาคม 
                  การคมนาคมของประชาชนส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์  เนื่องจากมี
ระยะทางไมไ่กลจากตัวอำเภอ และจังหวัดมากนัก  

(๒) การโทรคมนาคม 
ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีส่วนตัวและมีตู้ส่งสัญญาณขององค์การโทรศัพท์ 

(๓) การไฟฟา้ 
มีไฟฟ้าใช้ท้ัง  ๖   หมู่บ้าน 

 

 
1.8 สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 (๑) การศึกษา 
-   โรงเรียนประถมศึกษา   ๒ แห่ง  (ร.ร.วัดถ้ำรงค์ และ ร.ร.วัดม่วงงาม) 
-   โรงเรียนมัธยมศึกษา   ๑ แห่ง(ขยายโอกาส  ม.๑- ม.๓/ร.ร.วัดถ้ำรงค์) 
-   ศูนย์การเรียนชุมชน   ๑ แห่ง 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๑ แห่ง 
-   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      ๗         แห่ง 
-   หอกระจายข่าว              ๗ แห่ง 
 

(๒) สถาบันองค์กรทางศาสนา 



 
-   วัด/สำนักสงฆ์    ๕ แห่ง 

           -  วัดม่วงงาม, วัดถ้ำรงค์, วัดขลุบ, วัดเขาพรมชะแง้, สำนักสงฆ์เขาน้อย 
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1.9  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

(1) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-   ลำห้วย/ลำน้ำ   ๕ สาย 
     (ลำห้วยอ่างหิน,ถ้ำรงค์,ดอนตะโก,หนองช้างตาย และแม่น้ำเพชรบุรี) 
-   บึง หนองและอื่นๆ  ๒  สาย 

(2)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-   คลองชลประทาน  ๒ แห่ง 
-   เหมืองคอนกรีต                       ๒         แห่ง 
- ระบบประปาหมู่บ้าน            ๔ แห่ง 

 

1.10 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

(๑) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่
 - มีแม่น้ำ  ๑  สาย(เพชรบุรี)  มีคลองชลประทานใช้ในการเกษตร  มีภูเขา   3   ลูก   

  มีต้นยางนาและต้นตาลขึ้นอยู่ทั่วไป 
(๒) มวลชนจัดต้ัง 

-   ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน  ๒     รุ่น    
*  รุ่นท่ี ๑  จำนวน  ๗๐    คน 
*  รุ่นท่ี  ๒           จำนวน  ๑๖๓  คน 

-   อปพร.   จำนวน    ๒    รุ่น    
*  รุ่นท่ี  ๑  จำนวน    ๒๕    คน 
*  รุ่นท่ี  ๒  จำนวน    ๓๑    คน 

-   ทีมกู้ภัย/OTOS                จำนวน      ๑    ทีม 
-  กลุ่มแม่บ้านตำบล              จำนวน  ๑๒๐    คน 
-  สภาเด็กและเยาวชน                 จำนวน      ๑    กลุ่ม 
-  คณะกรรมการ สปสช.               จำนวน      ๑    คณะ 
-  อาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ( อสมศ.)  จำนวน  ๑  กลุ่ม 
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1.11 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
1.11.1 ด้านการเมืองการบริหาร 

  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 5 หน่วยงาน เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลัง  
งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  งานบรรจุแต่งต้ังการเล่ือนระดับ  งานโอน ย้าย  งานทะเบียนประวัติและ
บัตร  งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  งานประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ  งาน
ดำเนินการทางวินัย  งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ  งานเสนอของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และประกาศเกียรติ
คุณ  งานธุรการงานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการต่างๆ งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  งานรับรอง  งาน
รักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานท่ีราชการ  งานด้านนิติการ และดำเนินคดี  งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติ 
ระเบียบของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์  งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  งาน
สาธารณสุข งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ งาน
สิทธิสวัสดิการทะเบียนประวัติ  การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  งานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำระบบข้อมูล  งานจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่างๆราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการใด  งานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 

2.  กองคลัง 
 ให้มีผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกและอนุมัติฏีก า  งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่นๆ งานคำขอเบิกเงิน สวัสดิการต่าง ๆ งานจัดทำบัญชี งานทะเบียนคุม
รายได้  รายจ่ายทุกประเภทและจัดทำทะเบียนคุมเงิน   งานจัดทำงบทดลอง  งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบ
ทรัพย์สิน งบหนี้สิน  เจ้าหนี้ และเงินสะสมประจำเดือน  ประจำปี งานจัดข้อมูลสถิติการคลัง  งานควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ  งานเกี่ยวกับซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ งานจำหน่าย
พัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน  งานการควบคุมรับ-จ่ายพัสดุ  งานตรวจสอบการรับ  จ่ายพัสดุประจำปี  งานเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน  งานจัดเก็บภาษี  งานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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3.  กองช่าง 

  ให้มีผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานสำรวจและจัดทำ
โครงการ  งานออกแบบและเขียนแบบ  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งาน
การควบคุมอาคาร  งานจัดทำแผนที ่และแผนผังต่างๆ  งานประมาณโครงการต่างๆ  งานเกี ่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของส่วนโยธา  งานกำหนดราคากลางของวัสดุและงานต่างๆ ของท้องถิ่น  งาน
วางแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงงานควบคุมการก่อสร้าง  งานคุมการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
พัสดุและทรัพย์สิน  งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานระบาย
น้ำ  งานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ให้มีผู ้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานส่งเสริมการกีฬา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมการศึกษา งานสังคม
สงเคราะห์ งานห้องสมุดประชาชน งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
        มีภาระหน้าที่เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคม

สงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การ
ส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่ น งานส่วน
สาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที ่อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

โดยมีจำนวนพนักงานเทศบาล   35  คน  แยกเป็น 
   ข้าราชการประจำ  17  คน 
   ลูกจ้างประจำ     1  คน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ    6  คน 
   พนักงานจ้างท่ัวไป    3  คน 
   พนักงานจ้างเหมาบริการ    8  คน 
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1.11.2 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

  โครงสร้างการบริหาร 
   การจัดโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ประกอบด้วย 

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง จำนวน 12 คน  มีหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมดูแลการบริหารงานฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบาย  ดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  
คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน มีหน้าท่ีบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นยังประกอบด้วย
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  เป็นผู้ปฏิบัติราชการเพื่อสนองนโยบายฝ่าย
การเมืองที่กำหนดไว้เป็นแผนงาน / โครงการ  และปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ ของทางราชการสนองนโยบาย
ของรัฐบาล  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายต่าง ๆ   
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ส่วนท่ี 2 
แผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลถ า้รงค์

คณะผูบ้รหิาร

นายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล

รองนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล

รองนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล

เลขานกุารนายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล

สภาองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล

ประธานสภาองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล

รองประธานสภาองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล

สมาชิกสภาเทศบาล

(12 คน)
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คณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์ ประกอบด้วย 
 

  1. นายสำฤทธิ์    อบแย้ม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  2. นายอดุลย์    บัวสุวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  3. นายบรรจง    สิงหะ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  4  นายณฐธนพล  พิมพ์ทอง    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
   

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์ ประกอบด้วย 
 

1. นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  2. นายประชุม  เข็มกลัด   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

3. นายบุญยืน    ดีมาก   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
4. นายประสงค์    อำมฤต   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
5. นางสาวศิริพร   สะธรรม   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
6. นายเยี่ยม    ภู่พวง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

  7. พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  8. นายพงษ์    ตรีรัตนศักด์ิ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  9. นายศราวิณ    จับใจ   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  10. นายสุบิน    โตเท่ียง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  11. นายสมชาย    ทองม ี   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  12. นายชัน    สมรมิตร   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
   

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินการต่าง ๆ  ดังนี้ 
1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนา 3 ปี แผนการดำเนินงาน และ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2. การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
3. การจัดทำยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
4. การจัดประชุม  การฝึกอบรม  ในโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจัดข้ึน 
5. การร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการพัฒนา  และ   การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. การร่วมกันจัดต้ังชุมชนใน  “โครงการบ้านเมืองน่าอยู่” 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการแหล่งท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

ขององค์การบริหารสว่นตำบลถ้ำรงค ์
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 



 
แผนปฏิบัติการแหล่งท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพ่ือรักษาความสะอาด และจัด
ระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

20,000
(อบต.) 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองช่าง        
 

    

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ลำหว้ย ใน
พื้นที่ 

เพ่ือรักษาความสะอาด และจัด
ระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

20,000
(อบต.) 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองช่าง    
 

        

3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพตำบลน่าอยู่ เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
เพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 

20,000
(อบต.) 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองช่าง         
 

   

4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
และเยาวชน 

เพ่ือปรับปรุงภูมทัศน์ในบริเวณ
ศาลาหกเหลี่ยมให้สวยงามน่า
มอง 

8,000
(อบต.) 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองช่าง      
 

      

5 สมุนไพรในชุมชน(ยาไทยใกล้ตัว) สนับสนุนการใช้สมุนไพรในการ
รักษาโรค และเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล 

20,000
(อบต.) 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด      
 

      

6 ชุมชนสะอาดตาประชาสขุใจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยู่อย่างมีความสุข 

20,000
(อบต.) 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด   
 

         

7 จัดการระบบขยะ                         
(จัดเก็บขยะและมีถังขยะ) 

เพ่ือจัดระบบการกำจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี  และการรณรงค์ให้ทิ้งขยะ 

500,000
(อบต.) 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด      
 

      



 

-2- 
 

ลำดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ชมการนวดตาล แสดงการสาธิตการนวดตาลและ
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว  

2,000
(อบต.) 

สวนตาล สำนักปลัด        
 

    

9 ชมการเคี่ยวน้ำตาล แสดงการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาล
และการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยว 

2,000
(อบต.) 

สวนตาล สำนักปลัด    
 

        

10 ชมการเก็บตาล แสดงการสาธิตการเก็บตาลและ
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว 

2,000
(อบต.) 

สวนตาล สำนักปลัด         
 

   

11  แกงหัวโตนด 

 

แสดงการสาธิตการแกงหัวโตนด
และการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยว 

2,000
(อบต.) 

สวนตาล สำนักปลัด      
 

      

12 โตนดทอด แสดงการสาธิตการทอดโตนดและ
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว 

2,000
(อบต.) 

สวนตาล สำนักปลัด      
 

      

13 การศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานต่างๆ และรายการ
โทรทัศน์ที่มาถ่ายทำ 

- สวนตาล สำนักปลัด 
 

           

14 ประชุมคณะทำงานแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือดำเนินงานและขับเคลื่อน
กิจกรรมของโครงการต่างๆ 

- อบต.ถ้ำรงค ์ สำนักปลัด       
 

     

 



 

ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ประจำปี ๒๕61 
 

วัน/เดือน/ปี             
ที่จัดกิจกรรม
(โปรดระบุให้

ชัดเจน) 

ชื่องานประเพณี/กิกรรม/วิถีชีวิตชุมชน 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

รายละเอียดกิจกรรม                          
(โปรดระบุความเป็นมา/

ความสำคัญอย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ                    

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 
โทรศัพท์ 

มกราคม – 
ธันวาคม 

กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพในตำบลถ้ำรงค์ ได้แก่ 
หมู่ 1 ได้แก่ กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ ,กลุ่มการละเล่นเรือบก ,กลุ่มไก่ชน 
ค่าย ส.อำมฤต ,กลุ ่มกลุ ่มขนมหวาน ,กลุ ่มเรือยาวตำบลถ้ำรงค์ ,กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์คุณศิริ 
หมู่ 2 ได้แก่ กลุ่มยีเนื้อตาลโตนด ,กลุ่มเมล็ดตาลประดิษฐ์, 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล ,กลุ่มกลองยาว ผีกระด้ง , 
กลุ่มเกษตรไร่นาสวนผสม ,กลุ่มผู ้ใช้น้ำม่วงงาม ,กลุ่มจักรสาน
ใบตาล ,กลุ่มลิเกกลองยาวโรงเรียนวัดม่วงงาม 
หมู่ 3 ได้แก่ กลุ่มทำว่าว ,กลุ่มเกษตรอินทรีย์เลี้ยงไส้เดือน,กลุ่ม
กระแช่ลุงพงษ์,กลุ่มผลิตเครื่องแกง หมู่ 3 
หมู่ 4 ได้แก่ สวนตาลลุงถนอม,กลุ่มแม่บ้านต้นตาลประดิษฐ์ 
หมู่ 5 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนตะโก(น้ำพริก) ,กลุ่ม
ธนาคารปลาน้ำจืด หมู่บ้านดอนตะโก ,ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ,กลุ่มเกษตรอินทรีย์(เล้ียง
ไส้เดือน) 
หมู่ 6 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ม.6 
,กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ หมู่ 6 ,กลุ่มเล้ียงกบ 
 

กลุ่มอาชีพใน
พื้นท่ีตำบลถ้ำ
รงค์ 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้
ท่ีสนใจ สามารถเข้าศึกษา และเข้า
ร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มท่องเท่ียวและกลุ่ม
อาชีพตำบลถ้ำรงค์ 

032491467 

 
 
 
 



 

วัน/เดือน/ปี             
ที่จัดกิจกรรม
(โปรดระบุให้

ชัดเจน) 

ชื่องานประเพณี/กิกรรม/
วิถีชีวิตชุมชน 

สถานที่จัดกิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม                          

(โปรดระบุความเป็นมา/ความสำคัญอย่างย่อ
และกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ                    

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 
โทรศัพท์ 

มกราคม – 
ธันวาคม 

กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพในตำบลถ้ำรงค์ 

ตัวอย่างเช่น  
กลุ่มอาชีพในพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ท่ีสนใจ 
สามารถเข้าศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มท่องเท่ียวและกลุ่ม
อาชีพตำบลถ้ำรงค์ 

032491467 

มกราคม 

กิจกรรมปีใหม่ 2561  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่2561 และทำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

อบต.ถ้ำรงค์ 
๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2561 

อบต.ถ้ำรงค์ การแสดงของนักเรียน การละเล่นต่างๆ กิจกรรม
ฐานเรียนรู้และเสริมพัฒนาการเด็ก   

อบต.ถ้ำรงค์ 
๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 

กุมภาพันธ ์

งานพระนครคีรีเมืองเพชร
และการแข่งขันวัวเทียม
เกวียน 

งานพระคีรี-บริเวณบนเขาวัง 
อ ุ ท ย า น ร ั ช ก า ล ท ี ่  4                     
วัวเทียมเกวียน-บริเวณอำเภอ
บ้านลาด 

-การแสดงวิถีชีวิตของคนเมืองเพชร 
-การแข่งขันวัวเทียมเกวียน และวัวเทียมไถ  

จังหวัดเพชรบุรี 
อำเภอบ้านลาด  

เมษายน 

โครงการมรดกถ้ำรงค์ วัดถ้ำรงค์ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชุมชน
ของคนถ้ำรงค์ การแสดงศิลปะและหัตกรรม
พื้นบ้าน การแสดงของน้องๆลูกหลานชาวถ้ำรงค์ 
และซุ้มอาหารและขนมหวานท้องถิ่น 

อบต.ถ้ำรงค์ 

๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 

กิจกรรมสงฆ์น้ำพระและรด
น้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องใน
วันสงกรานต์ 

วัดถ้ำรงค์ สงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  และกิจกรรม
วันมรดกถ้ำรงค์ 

อบต.ถ้ำรงค์ 
๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 

กรกฎาคม 
เทียนพรรษา     อบต.ถ้ำรงค์ ทำพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาไปถวายท่ีวัด

ม่วงงาม และวัดอินจำปา 
อบต.ถ้ำรงค์ ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 



 

วัน/เดือน/ปี             
ที่จัดกิจกรรม
(โปรดระบุให้

ชัดเจน) 

ชื่องานประเพณี/กิกรรม/
วิถีชีวิตชุมชน 

สถานที่จัดกิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม                          

(โปรดระบุความเป็นมา/ความสำคัญอย่างย่อ
และกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ                    

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 
โทรศัพท์ 

สิงหาคม 

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติวันแม่ 

บร ิ เวณศาลารวมใจสายใย
ชุมชน และตลอดแนวถนน
เพชรเกษม 

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 
บริเวณศาลารวมใจสายใยชุมชน และตลอดแนว
ถนนเพชรเกษม และกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถว ายพระพรสม เด ็ จพระนาง เ จ ้ า ส ิ ร ิ ก ิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9   

อบต.ถ้ำรงค์ ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 

พฤศจิกายน 

ประเพณีลอยกระทง อบต.ถ้ำรงค์ แข่งเรือยาวประเพณี ณ แม่น้ำเพชรบุรี  อบต.ถ้ำรงค์ ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 
โครงการแข ่งข ันเร ือยาว
ประเพณี 

แม่น้ำเพชรบุรีบริเวณสะพาน
ศาลาเขื่อน หมู่ที ่ 1 บ้านท่า
มะเฟือง 

เป็นการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว และสร้าง
ความสามัคคีระหว่างตำบลถ้ำรงค์และตำบลตำหรุ 

อบต.ถ้ำรงค์ ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 

ธันวาคม ก ิจกรรมว ันพ ่อแห ่งชาติ 
2561 

อบต.ถ้ำรงค์ ร ่ วมทำก ิ จกรรมทำบ ุญต ั กบาตรข ้ า ว ส าร
อาหารแห้งพระสงฆ์ และน้องรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช 

อบต.ถ้ำรงค์ ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

กิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 
ชื่องานประเพณี/ 

กิจกรรม / วิถีชีวิตชุมชน 

 
วัน/เดือน/ปี ที่จัด

กิจกรรม 
(โปรดระบุชัดเจน) 

 
สถานที่จัดกิจกรรม 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 

 
ภาพกิจกรรม 

1. ประเพณีลอยกระทง 3 พฤศจิกายน 2560 วัดถ้ำรงค์ ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรวันเพ็ญ
เดือนสิบสอง หรือวันลอยกระทง และ
งานลอยกระทงประจำปี  

 

2. โครงการแข่งขันเรือ
ยาวประเพณี 

3 พฤศจิกายน 2560 แม่น้ำเพชรบุรีบริเวณ
สะพานศาลาเขื่อน 
หมู่ท่ี 1 บ้านท่า
มะเฟือง 

เป็นการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือ
ยาว และสร้างความสามัคคีระหว่าง
ตำบลถ้ำรงค์และตำบลตำหรุ 

 



 

 

 
ชื่องานประเพณี/ 

กิจกรรม / วิถีชีวิตชุมชน 

 
วัน/เดือน/ปี ที่จัด

กิจกรรม 
(โปรดระบุชัดเจน) 

 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 

 
ภาพกิจกรรม 

3 .  ก ิ จ ก ร ร ม ว ั น พ่ อ
แห่งชาติ 2561 

5 ธันวาคม 2560 อบต.ถ้ำรงค์ ร ่วมทำก ิจกรรมทำบ ุญต ักบาตร ข ้า วสาร
อาหารแห้งพระสงฆ์ และน้องรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช 

 

4.กิจกรรมปีใหม่ 2561 1 ม.ค.2561 วัดถ้ำรงค์ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่2561 และทำบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

 

5. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจำปี 
2561 

13 มกราคม 2561 โรงเรียนวัด
ถ้ำรงค์ 

กิจกรรมการละเล่นต่างๆ กิจกรรมฐานเรียนรู้
และเสริมพัฒนาการเด็ก และซุ่มอาหารมากมาย 

 



 

 

 
ชื่องานประเพณี/ 

กิจกรรม / วิถีชีวิตชุมชน 

 
วัน/เดือน/ปี ที่จัด

กิจกรรม 
(โปรดระบุชัดเจน) 

 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 

 
ภาพกิจกรรม 

6 .  ง า น พ ร ะน ครค ี รี  
ประจำป ี 2561 และ
การแข่งขันกีฬาวัวเทียม
เกวียน 

9 กุมภาพันธ์ 2561 พระนคร
คีรี 

- การแสดงวิถีชีวิตของคนเพชรบุรี  
- ขบวนแห่งงานพระนครคีรีของทุกๆอำเภอ 
 

 

7. โครงการมรดกถ้ำรงค ์ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ วัดถ้ำรงค์ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชุมชน
ของคนถ้ำรงค์ การแสดงศิลปะและหัตกรรม
พื้นบ้าน การแสดงของน้องๆลูกหลานชาวถ้ำรงค์ 
และซุ้มอาหารและขนมหวานท้องถิ่น 

 

8. กิจกรรมสงฆ์น้ำพระ
และรดน้ำดำหัวผู้สงูอายุ 
เนื่องในวันสงกรานต์ 

13 เมษายน 2561 วัดถ้ำรงค์ กิจกรรมทำบุญตักบาตร สงฆ์น้ำพระ และรดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์  

 



 
 

ชื่องานประเพณี/ 
กิจกรรม / วิถีชีวิตชุมชน 

 
วัน/เดือน/ปี ที่จัด

กิจกรรม 
(โปรดระบุชัดเจน) 

 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 

 
ภาพกิจกรรม 

9.  โครงการส ืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

26 กรกฎาคม 2561 วัดในตำบล
ถ้ำรงค์ 

ทำพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาไปถวายท่ี
วัดทั้ง 5 วัน ในตำบลถ้ำรงค์ ได้แก่ วัดถ้ำรงค์ 
วัดขลุบ วัดม่วงงาม วัดถ้ำเขาน้อยเกษโล และ
วัดเขาพรหมชะแง้ 

 

10. โครงการจ ัดงาน
เฉลิมพระเกียรติวันแม่ 

12 สิงหาคม 2562 บริเวณศาลา
รวมใจสายใย
ชุมชน และ
ตลอดแนว
ถนนเพชร
เกษม 

ก ิจกรรมต ักบาตรข ้าวสารอาหารแห ้ งแ ด่
พระสงฆ์ บริเวณศาลารวมใจสายใยชุมชน และ
ตลอดแนวถนนเพชรเกษม และก ิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9   

 



 
 


