
 
ประกาศ อบต.ถ ้ารงค์ 

เรื่อง การรายงานผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก้าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด้าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผ้ับริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ถ ้ารงค์ จึงขอ
ประกาศผลการด้าเนินงานการจัดท้างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด้าเนินงาน รวมทั งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก้ากับการ
บริหารจัดการอบต.ถ ้ารงค์ ดังนี  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ถ ้ารงค์ 
    "ถ ้ารงค์น่าอยู่ สู่ประชาคมอาเซียน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ทันสมัยเทคโนโลยี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ถ ้ารงค์ 
    1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม สามารถด้ารงชีพอย่างมีความสุข และสามารถคงไว้
ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนโดยทุกภาคมีส่วนร่วม 
    2.สนับสนุนให้ประชาชนมีน ้าใจเพื่อการบริโภคอุปโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
    3.พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอ้านวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับ อบต. 
    4.สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ด้าเนินไปด้วยความเข้มแขงมั่งคง 
เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพียงพอต่อการด้ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    5.อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และรวมทั งลดความ
ขัดแย้งอันเนื่องมาจากการด้าเนินกิจกรรมการพัฒนา 
    6.พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื นท่ีและการก่อสร้างทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภค การผัง
เมือง อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ถ ้ารงค์ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 



 
    ด้านการบริหารจัดการน ้า 
 
    ด้านการบริหารจัดการ 
 
    ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
ง. การวางแผน 
    อบต.ถ ้ารงค์ ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื นท่ี ก่อนน้ามาจัดท้าโครงการเพ่ือพัฒนาพื นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
    อบต.ถ ้ารงค์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการตามแผนพัฒนา
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 

ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และคุ้มครอง
ทางสังคม 

78 
11,135,00

0.00 
93 

11,766,38
0.00 

95 
12,651,03

3.00 
102 

12,394,38
0.00 

110 
12,917,88

0.00 

ด้านการ
บริหารจัดการ
น ้า 

16 
3,985,800

.00 
35 

9,137,500
.00 

12 
14,337,00

0.00 
39 

19,312,00
0.00 

21 
41,856,00

0.00 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

23 
2,155,000

.00 
24 

3,197,000
.00 

25 
4,667,000

.00 
27 

14,993,00
0.00 

25 
3,940,000

.00 

ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 

9 
360,000.0

0 
10 

460,000.0
0 

9 
360,000.0

0 
18 

970,000.0
0 

19 
1,260,000

.00 

ด้าน
ทรัพยากรธรร

13 
2,230,000

.00 
15 

2,140,000
.00 

13 
2,810,000

.00 
21 

4,350,000
.00 

17 
1,910,000

.00 



มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ
พัฒนาเมือง
และชุมชน 

21 
3,529,050

.00 
31 

7,991,000
.00 

14 
12,127,00

0.00 
81 

36,459,00
0.00 

35 
36,444,00

0.00 

รวม 160 
23,394,85

0.00 
208 

34,691,88
0.00 

168 
46,952,03

3.00 
288 

88,478,38
0.00 

227 
98,327,88

0.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ถ ้ารงค์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ้านวน 81 
โครงการ งบประมาณ 11,002,600 บาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 52 7,732,600.00 

ด้านการบริหารจัดการน ้า 3 900,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ 11 100,000.00 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน 5 40,000.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 510,000.00 

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 5 1,720,000.00 

รวม 81 11,002,600.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ถ ้ารงค์ มีดังนี  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ส่งเสริมศักยภาพการ
รับข้อมูลข่าวสาร 
(หนังสือพิมพ์ประจ้า
หมู่บ้านและอบต.) 

14,550.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จ้านวน 6 หมู่ และ 
1 อบต. 

2. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

จัดงานวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถ

20,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดงาน
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและ
จัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ 



บพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ 

และร่วมกิจกรรม
รัฐพิธี 

3. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 
10 

30,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

4. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ชุมชนสะอาดตา 
ประชาสุขใจ 

20,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนช่วยกัน
รักษาความสะอาด 
และเป็นระเบียบ
น่าอยู่ น่ามอง 

จัดท้ากิจกรรมท้า
ความสะอาดภายใน
ต้าบลถ ้ารงค์ 

5. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

Big Cleaning Day 10,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

รณรงค์ร่วมจัด
ระเบียบท้าความ
สะอาดบ้าน / 
ชุมชน 

จัดกิจกรรมร่วมกัน
ท้าความสะอาด
ชุมชน 

6. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุนหน่วยงานอื่น
ตามบทบาทหน้าที่
หรือการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบาย
เร่งด่วนหรือที่ส้าคัญ 

0.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการตาม
นโยบาย 

7. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ฝึกอบรม/ทบทวน
หรือซักซ้อมแผน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ทีมกู้ภัยและ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

50,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการ
ซักซ้อมและเตรียม
ความพร้อมในการ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดฝึกอบรม
ทบทวนให้แก่ อป
พร. 1 ศูนย ์

8. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

รณรงค์ป้องกันไฟป่า 10,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาจ้าเป็น
เร่งด่วนที่เกิดขึ น
ในต้าบลถ ้ารงค์ 

จัดกิจกรรมเฝ้า
ระวังไฟป่าในช่วง
ฤดูแล้ง 



9. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้าบล ต้านยาเสพติด 

25,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เยาวชน
และผู้น้าชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬา 

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 
เยาวชนและผู้น้า
ชุมชนต้าบลถ ้ารงค์ 

10. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการสร้าง
พัฒนาการของ
เด็ก 

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 
เด็กในต้าบลถ ้ารงค์ 
และใกล้เคียง 

11. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

10,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม อันพึง
ประสงค์ให้แก่
นักเรียน และ
ปฏิบัติตาม
หลักธรรมเบื องต้น
ของศาสนาได้ 

นักเรียนในต้าบล 
ถ ้ารงค์ จ้านวน ๕๐ 
คน 

12. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

เด็กไทยฉลาดปัญญา
เลิศด้วยเกลือเสริม
ไอโอดีน 

8,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
เกลือไอโอดีน
อย่างทั่วถึง 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาฯ 

13. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ ้า
รงค์) 

162,400.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบถ้วนตาม
โภชนาการ 

เด็กปฐมวัย ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ้านน 41 คน 

14. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

60,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์เด็กเล็กได้รับ
บริการและมี
พัฒนาการได้
มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์ เด็กเล็ก 
ต้าบลถ ้ารงค์ 

15. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ห้องเรียนธรรมชาติ
ตามแนวพระราชด้าริ 

15,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กเล็ก
และผู้ปกครองได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การด้าเนินชีวิต

จัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน จ้าวน 
๔๑ คน 



ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

16. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัดสพฐ.ในเขต
พื นที่ 

0.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้โรงเรียนใน
พื นที่ได้รับอาหาร
กลางวันครบถ้วน
ตามโภชนาการ 

ร.ร.วัดม่วงงาม ร.ร.
วัดถ ้ารงค์ 

17. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านโภชนาการเด็ก
เล็ก 

6,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
โภชนาการที่สมวัย 

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์ เด็กเล็ก
จ้านวน 41 คน 

18. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

85,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดหาวัสดุ
การศึกษาให้แก่
ศูนย์เด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยของ 
ศูนย์เด็กเล็ก 
จ้านวน 41 คน 

19. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุนอ้าเภอบ้าน
ลาด โครงการจัดงาน
แข่งขันวัวเทียมเกวียน 

10,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามไว้ 

อุดหนุนอ้าเภอบ้าน
ลาดในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ไว้ 

20. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุนอ้าเภอบ้าน
ลาด โครงการจัด
ขบวนแห่พระนครคีรี-
เมืองเพชรบุรี 

15,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามไว้ 

อุดหนุนอ้าเภอบ้าน
ลาดในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ไว้ 

21. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมชุมชน 

0.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
วิถีชุมชนอันดีงาม
เอาไว้ 

อุดหนุนอ้าเภอบ้าน
ในการอนุรักษ์วิถี
ชุมชนคนบ้านลาด 

22. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่ายพัฒนาทักษะ
ความรู้ 

25,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในต้าบล 

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลถ ้ารงค์ 

23. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

50,000.00 
ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ผู้ป่วยฉุกเฉินใน
พื นที่ ต้าบลถ ้ารงค์ 



ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

24. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ป้องกัน/เฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 

90,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดปัญหาจุด
เสี่ยงโรค
ไข้เลือดออกใน
พื นที่ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรค 

25. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

60,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือด้าเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
แมว 

จ้านวนหมาและ
แมวในพื นท่ีต้าบล
ถ ้ารงค์ 

26. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด้าริ 

0.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด้าริ 

อุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านจ้านวน 6 
หมู่ 

27. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

เพ่ิมศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชน (ออม
วันละบาท) 

0.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้กองทุน
สวัสดิการชุมชนมี
การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมให้แก่
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

28. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้สูงอายุต้าบลถ ้ารงค์ 

0.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ
ในการ
ประชุมสัมมนาดู
งานและตรวจ
สุขภาพ 

จัดกิจกรรมให้ผู้
อายุได้มีเวทีในการ
ท้ากิจกรรมร่วมกัน
ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 

29. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ชุมชนลดขยะ 20,000.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปลูกจิตส้านึก
ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนเห็น
ความส้าคัญของ
การคัดแยกขยะ 
เห็นคุณค่าของ
วัสดุเหลือใช้ 

จัดกิจกรรมอบรม
การคัดแยกขยะ
และรับแลกขยะ
เพ่ือน้ามาแลกแต้ม
แลกสินค้า 



30. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

0.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย 

จัดกิจกรรมให้ควารู้ 
ความเข้าใจในการ
ด้ารชีวิตเหมือนคน
ปกติ 

31. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

รณรงค์ป้องกันปัญหา
โรคเอดส์และยาเสพ
ติด 

20,000.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ ความเข้า
เกีย่วกับโรค 

32. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

เพ่ือลูกรักพิทักษ์
ครอบครัว 

0.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็ก
และเยาวชน 

จัดเวทีให้พ่อ แม่ 
ลูก มีเวทีร่วมกันใน
การแสดงความรัก 
ความผกพันธ์ 

33. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ปีใหม่สมานฉันท์ 2,500.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรัก ความ
สามัคคี แต่งต่าง
แต่ไม่แตกแยก 

จัดกิจกรรม
ปรองดอง
สมานฉันท์ให้แก่
ผู้น้าและประชาชน
ในต้าบล 

34. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

จัดอบรมค่ายเด็กรักดี 15,000.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือเป็นการ
สนับสนุน 
กิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน 

จัดเวทีการแสดง
ความสามารถให้แก่
เยาวชน 

35. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

พัฒนาศักยภาพ
แม่บ้านและผู้น้า
ชุมชนต้าบลถ ้ารงค์ 

0.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้สตรีมี
บทบาทในสังคม 
ช่วยป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

สตรีแม่บ้านใน
ต้าบลถ ้ารงค์ 

36. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ค่ายแกนน้าเด็กและ
เยาวชนต้าบลถ ้ารงค์ 

30,000.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ชุมชนเห็น
ความส้าคัญของ
กลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

จัดการเข้าค่ายแกน
เด็กและเยาวชน 
จ้านวน ๑๐๐ คน 

37. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

วันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัวแห่งชาติ 

10,000.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี 
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

กิจกรรมรดน ้าด้า
หัวผู้สูงอายุจ้านวน 
๑๐๐ คน 



38. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

พัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของครอบครัว 

20,000.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้สตรีมี
บทบาทในสังคม 
เกิดความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

สตรีแม่บ้านใน
ต้าบลถ ้ารงค์ 

39. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

จัดกิจกรรมวันส้าคัญ
ทางศาสนา และรัฐพิธี 

20,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือท้านุบ้ารุง
สถาบันศาสนา
และสร้างความ
สามัคคีของชุมชน 

จัดกิจกรรมรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 
จ้านวน ๒ ครั ง 

40. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

20,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามไว้ 

กิจกรรมแห่เทียน
น้าเทียนไปถวายวัด
ในพื นที่ต้าบลถ ้า
รงค์ 

41. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

จัดงานวันมรดกถ ้า
รงค์ 

55,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
อันดีงามไว้ 

จัดแสดงการละเล่น
พื น บ้านและการ
สาธิต การท้าของ
ประดิษฐ์ จากวัสดุ
ในชุมชน 

42. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

20,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษว์ัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามไว้ 

กิจกรรมสงฆ์น ้า
พระ รดน ้าด้าหัว
ผู้สูงอายุ 

43. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

จัดการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี 

40,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ ประเพณี
พื นบ้าน 

จัดแช่งเรือยาว
ประเพณีท้องถิน่ 

44. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน 

20,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามไว้ 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่
ประชาชนและ
เยาวชน จ้านวน 
๕๐ คน 

45. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

10,000.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมต้าบล
ถ ้ารงค์ 

ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ให้
ประชาชนและเยา
ชน 



46. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนสืบสานการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

16,150.00 

ส้านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งามไว้ 

กิจกรรมลอย
กระทงในพื นที่
ต้าบลถ ้ารงค์ 

47. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการก่อสร้าง
อาคารเพ่ือติดตั ง
เครื่องออกก้าลังกาย
ของหมู่บ้าน บริเวณ
ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ข้างบ้านจ่าเก่ง หมู่ที่ 
5 

0.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีเครื่องออก
ก้าลังกายใช้ 

จัดหาเครื่องออก
ก้าลังกายพร้อม
อาคารและเครื่อง
เล่นเด็ก หมู่ ๑,หมู่ 
๒(คลองยอ),หมู่ ๓, 
หมู่ ๕ และ หมู่ ๖
(สามแยกต้นโพธิ์
และศาลเจ้า) 

48. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,750,000.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่
ขึ นทะเบียนไว้
ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 

จ่ายเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุที่ขึ น
ทะเบียนกับ อบต. 

49. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

เบี ยยังชีพผู้พิการ 814,000.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้พิการที่
ขึ นทะเบียนไว้
ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 

จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้
สูงพิการ ที่ขึ น
ทะเบียนกับ อบต. 

50. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์
ที่ขึ นทะเบียนไว้
ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 

จ่ายเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ น
ทะเบียนกับ อบต. 

51. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการอบรมทักษะ
ด้านดิจิทัล 

10,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากร อบต.มี
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีได้
ทันสมัยยิ่งขึ น 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านดิจิทัล 

52. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

โครงการอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพ/พิธีกร/
งานสารบรรณ 

10,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากร อบต.มี
บุคลิกภาพที่ดี 
พร้อมที งการกล้า
แสดงออกในการ
เป็นพิธีกรและมี

จัดกิจกรรมให้
ความรู้การพัฒนา
บุคลิกภาพ พิธีกร 
และงานสารบรรณ 



ความรู้งานสาร
บรรณยิ่งขึ น 

53. 
ด้านการบริหาร
จัดการน ้า 

ก่อสร้างเหมืองตัวยู 
หมู่ 1 (สายคลองไส้ไก่ 
กลางทุ่งนาวัดขลุบ ถึง
คลองชลประทาน) 

300,000.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีทางระบายน ้าได้
สะดวกยิ่งขึ น 

ระยะทาง 100 ม. 
สุง 1.00 เมตร 

54. 
ด้านการบริหาร
จัดการน ้า 

โครงการเสริมลูกรัง
คันห้วยป้องกันน ้า
ท่วม บริเวณล้าห้วย
กะลาตาย (หลังบ้าน
นายก) หมู่ที่ 3 

300,000.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น ้าท่วม 

ขนาดความกว้าง
ด้านล่างเฉลี่ย 
3.00 ม. ความ
กว้างด้านบนเฉลี่ย 
2.50 ม. ระยะทาง
ยาว 443 ม. สูง
เฉลี่ย 0.70 ม. โดย
มีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 
1,180.60 
ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมบดทับด้วย
เครื่องจักร 

55. 
ด้านการบริหาร
จัดการน ้า 

เสริมคันห้วยป้องกัน
น ้าท่วม หมู่ 3 

300,000.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือป้องกันน ้า
ท่วมให้แก่
ประชาชน 

สายหลังบ้านนายก
โดยใช้ลูกรัง กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
500 ม. หนา 
0.70 ม. 

56. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั ง 

0.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการ
เลือกตั งในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เลือกตั งนายก/
สมาชิก อบต. 

57. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

ท้องถิ่นอ้าเภอบ้าน
ลาดสัญจร 

20,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือบูรณาการ
ปฏิบัติงานระหว่าง 
หน่วยงานของ 
อปท.และอ้าเภอ 

ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อปท.
ในเขตอ้าเภอบ้าน
ลาด 



58. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

อบรมสัมมนาเพ่ิม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยวและด้าน
อ่ืนๆตามอ้านาจ
หน้าที่ 

0.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ประสบการณ์ให้
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร ส.
อบต. ผู้น้าชุมชน 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
อบต.และ
ผู้เกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยวของต้าบล 

59. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

อบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและ
การป้องกันการทุจริต 

10,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้
บุคลากรของ 
อบต. มีคุณภาพ มี
ความรู้ 
ความสามารถใน
งานที่ปฏิบัติ 

สมาชิก อบต. 
ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ อบต. 

60. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และประชุมประชาคม 

9,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจกับ
ประชาชน รวมถึง
เสนอปัญหาความ
ต้องการและการมี
ส่วนร่วม 

จ้านวน 6 หมู่บ้าน 

61. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

สนับสนุนการจัดท้า
แผนชุมชนหรือระดม
ความคิดหรือจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ 

20,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส้ารวจและ
สร้างระบบข้อมูล
พื นฐานของชุมชน
น้าไปสู่ระบบการ
วางแผนของ
ชุมชนเมือง 

ประชุม/ระดม
ความคิดให้แก่
ประชาชนในต้าบล 

62. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

อบรมให้ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยใน
ชุมชนและการมีส่วน
ร่วม 

18,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม 

จ้านวน 6 หมู่บ้าน 
ในพื นที่ต้าบลถ ้า
รงค์ 

63. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

ให้ความรู้และรับช้าระ
ภาษีนอกสถานที่ 

3,000.00 
ส้านัก/กอง
คลัง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และ
ให้อ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

จัดท้าแผนที่ภาษี
ในเชตต้าบลถ ้ารงค์ 



64. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ป้องกันทุจริตของ
กรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดซื อจัดจ้าง 

0.00 
ส้านัก/กอง
คลัง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ความรู้ ความ
เข้าใจและลด
ปัจจัยความเสี่ยง
ในการจัดซื อจัด
จ้างภาครัฐ 

คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

65. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

อบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและการ
ด้าเนินชีวิตตามวิถี
พอเพียง 

20,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพือพัฒนาและ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ อบต. 

66. 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศาลาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 6 

0.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือเป็นสถานใช้
ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

โดยปูกระเบื องพื น 
ขนาด 0.60*0.60 
ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 
103 ตร.ม. และ
ต่อเติมหลังคา 

67. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
สนับสนุนพัฒนาพื นที่
แหล่งเรียนรู้
การเกษตร 

10,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาพื นที่
การเกษตรให้เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ 

พัฒนาพื นที่
การเกษตรให้เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้
แก่ผู้ที่สนใจ 

68. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ส้ารวจความเสี่ยงจาก
การใช้สารเคมีก้าจัด
ศัตรูพืช 

20,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนที่
มีภาวะเสี่ยงจาก
การใช้สารเคมี
ก้าจัดศัตรูพืช
ได้รับการตรวจ
สารเคมีในเลือด 

กิจกรรมตรวจหา
สารพิษในร่างกาย
จ้านวน ๑๐๐ คน 

69. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
สนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน 
,ชุมชน 

0.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้
กลุ่มแม่บ้านมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
เพ่ิมมากขึ น 

อบรมการฝึกอาชีพ
ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน/
ชุมชน 



70. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
สนับสนุนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

0.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและเพ่ิม
รายได้ให้ชุมชน 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื นที่
ต้าบลถ ้ารงค์ 

71. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพชุมชนตามวิถี
พอเพียง 

10,000.00 
ส้านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ประชาชน
ในต้าบลถ ้ารงค์มี
รายได้เพ่ิมขึ นจาก
การขายผลิตภัณฑ์ 

รณรงค์ให้
ประชาชนประกอบ
อาชีพตามวิถีชีวิต
พอเพียง 

72. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

220,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ชุมชน
ร่วมกัน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

73. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและปรับ
ภูมิทัศน์ 

20,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพดินโดยวิธี
ธรรมชาติ 

จัดกิจกรรมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปลูก
ต้นไม้ 

74. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงบ้ารุงดิน 10,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของดินให้
สามารถเพาะปลูก
ได้ 

จัดกิจกรรมการ
ปลูกต้นไม้เพ่ือ
รักษาหน้าดินให้แก่
ประชาชน 

75. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์แม่น ้าเพชรบุรี
และแหล่งน ้า
ธรรมชาติ 

220,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ชุมชน
ร่วมกัน อนุรักษ์
แม่น ้าเพชรบุรีและ
แหล่งน ้าธรรมชาติ 

ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์แม่น ้า
เพชรบุรีและแหล่ง
น ้าธรรมชาติ 

76. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สนองพระราชด้าริ 

40,000.00 

ส้านักปลัด 
อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ชุมชน
ร่วมกัน อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนร่วมกัน 
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

77. 
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาง

300,000.00 
ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 60 



เฉลียว บัวสุวรรณ หมู่
ที่ 2 

โยธา, กอง
ประปา 

ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ม. หนาไม่น้อยกว่า 
0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื นที่ผิวจราจร
แบบ คสล.ไม่น้อย
กว่า 180 ตาราง
เมตร 

78. 
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านลุงอู๊ด
รับซื อของเก่า หมู่ที่ 6 
(ระยะที่ 1) 

300,000.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.00 ม. 
ระยะทางยาว 65 
ม. หนาไม่น้อยกว่า 
0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื นที่ผิวจราจร 
แบบ คสล.ไม่น้อย
กว่า 130 ตร.ม 

79. 
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหน้าบ้าน
นายสง่า อ่อนแสง ถึง
บ้านไส้ค้าน (ระยะที่ 
1) 

820,000.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 440 
ม. หนาไม่น้อยกว่า 
0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื นที่ผิวจราจร
แบบ คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,760 ตร.ม. 

80. 
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการเสริมผิว
จราจรลาดยาง AC 
แบบ OVER RAY 
สายบ้านป้าถม ถึง
สะพานวัดเขาน้อย 
หมู่ที่ 4 

240,000.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 180 
ม. ความหนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม. 
หรือคิดเป็นพื ันที่ผิว
จราจรแบบลาดยาง 
AC ไม่น้อยกว่า 
720 ตรม. 

81. 
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาง
เยาว์ หมู่ที่ 5 

60,000.00 

ส้านัก/กอง
ช่าง, ส้านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 
37.50 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 ม. 



หรือคิดเป็นพื นที่ผิว
จราจรแบบ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
112.50 ตร.ม. 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ถ ้ารงค์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี ผูกพัน/ ลงนาม
ในสัญญา รวม 34 โครงการ จ้านวนเงิน 9,400,600 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ้านวน 34 โครงการ จ้านวนเงิน 
8,258,694 ล้านบาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 21 6,447,430.00 21 6,447,430.00 

ด้านการบริหารจัดการน ้า 2 538,000.00 2 538,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ 4 40,534.00 4 40,534.00 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน     

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 402,230.00 3 402,230.00 

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 4 889,000.00 4 830,500.00 

รวม 34 8,317,194.00 34 8,258,694.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ถ ้ารงค์ ที่มีการก่อหนี ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี  

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
การรับข้อมูล
ข่าวสาร
(หนังสือพิมพ์
ประจ้าหมู่บ้านและ
อบต.) 

14,550.00 14,500.00 14,500.00 50.00 

2. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

ค่าใช้จ่ายการจัด
งานวันคล้ายวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



ภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วัน
ชาติหรือวันพ่อ
แห่งชาติ 

3. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

ค่าใช้จ่ายการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาล
ที่ 10 

30,000.00 6,500.00 6,500.00 23,500.00 

4. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการชุมชน
สะอาดตา ประชา
สุขใจ 

20,000.00 3,030.00 3,030.00 16,970.00 

5. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการ Big 
Cleaning Day 

10,000.00 3,310.00 3,310.00 6,690.00 

6. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน) 

162,400.00 135,880.00 135,880.00 26,520.00 

7. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับ
ศูนย์เด็กเล็ก 

60,000.00 16,950.00 16,950.00 43,050.00 

8. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

85,000.00 56,100.00 56,100.00 28,900.00 

9. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการสนับสนุน
การบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

50,000.00 48,100.00 48,100.00 1,900.00 

10. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกัน/เฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 

90,000.00 89,600.00 89,600.00 400.00 

11. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 

60,000.00 28,890.00 28,890.00 31,110.00 



12. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการชุมชนลด
ขยะ 

20,000.00 16,735.00 16,735.00 3,265.00 

13. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการปีใหม่
สมานฉันท์ 

2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 

14. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการวัน
ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวแห่งชาติ 

10,000.00 3,165.00 3,165.00 6,835.00 

15. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการกิจกรรม
วันส้าคัญทาง
ศาสนาและรัฐพิธี 

20,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 

16. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการจัดงาน
มรดกถ ้ารงค์ 

55,000.00 24,220.00 24,220.00 30,780.00 

17. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการจัดการ
แข่งขันเรือยาว
ประเพณี 

40,000.00 36,600.00 36,600.00 3,400.00 

18. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

โครงการสนับสนุน
สืบสานการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

16,150.00 9,450.00 9,450.00 6,700.00 

19. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,750,000.00 5,108,900.00 5,108,900.00 641,100.00 

20. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

เบี ยยังชีพความ
พิการ 

814,000.00 766,000.00 766,000.00 48,000.00 

21. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

เบี ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

54,000.00 42,000.00 42,000.00 12,000.00 

22. 
ด้านการบริหารจัดการ
น ้า 

โครงการเสริมลูกรัง
คันห้วยป้องกันน ้า
ท่วม บริเวณล้าห้วย

300,000.00 269,000.00 269,000.00 31,000.00 



กะลาตายสายหลัง
บ้านนายส้าฤทธิ์ 
หมู่ที่ 3 

23. 
ด้านการบริหารจัดการ
น ้า 

โครงการเสริมลูกรัง
คันห้วยป้องกันน ้า
ท่วม บริเวณล้าห้วย
กะลาตายสายหลัง
บ้านนายส้าฤทธิ์ 
หมู่ที่ 3 

300,000.00 269,000.00 269,000.00 31,000.00 

24. ด้านการบริหารจัดการ 

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและ
การป้องกันการ
ทุจริต 

10,000.00 7,050.00 7,050.00 2,950.00 

25. ด้านการบริหารจัดการ 

โครงการอบรม
ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและประชุม
ประชาคม 

9,000.00 8,784.00 8,784.00 216.00 

26. ด้านการบริหารจัดการ 

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยใน
ชุมชนและการมี
ส่วนร่วม 

18,000.00 17,050.00 17,050.00 950.00 

27. ด้านการบริหารจัดการ 

โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและการ
ด้าเนินชีวิตตามวิถี
พอเพียง 

20,000.00 7,650.00 7,650.00 12,350.00 

28. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟู
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

220,000.00 199,800.00 199,800.00 20,200.00 



29. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้
เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ปรับภูมิทัศน์ 

20,000.00 2,630.00 2,630.00 17,370.00 

30. 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟู
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

220,000.00 199,800.00 199,800.00 20,200.00 

31. 
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านนางเฉลียว บัว
สุวรรณ หมู่ที่ 2 

300,000.00 296,200.00 296,200.00 3,800.00 

32. 
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านลุงอู๊ดรับซื อ
ของเก่า หมู่ที่ 6 

300,000.00 296,000.00 237,500.00 4,000.00 

33. 
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการเสริมผิว
จราจรลาดยาง AC 
แบบ OVER RAY 
สายบ้านป้าถมถึง
สะพานวัดเขาน้อย 
หมู่ที่ 4 

240,000.00 240,000.00 240,000.00 0.00 

34. 
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านนางเยาว์ หมู่ที่ 
5 

60,000.00 56,800.00 56,800.00 3,200.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ถ้ ารงค์ บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ 



1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

102 
12,394,38

0.00 
52 

7,732,600
.00 

21 
6,447,43

0.00 
21 

6,447,43
0.00 

2.ด้านการบริหารจัดการน ้า 39 
19,312,00

0.00 
3 

900,000.0
0 

2 
538,000.

00 
2 

538,000.
00 

3.ด้านการบริหารจัดการ 27 
14,993,00

0.00 
11 

100,000.0
0 

4 
40,534.0

0 
4 

40,534.0
0 

4.ด้านเศรษฐกิจชุมชน 18 
970,000.0

0 
5 40,000.00     

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 
4,350,000

.00 
5 

510,000.0
0 

3 
402,230.

00 
3 

402,230.
00 

6.ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 81 
36,459,00

0.00 
5 

1,720,000
.00 

4 
889,000.

00 
4 

830,500.
00 

รวม 288 
88,478,3

80.00 
81 

11,002,6
00.00 

34 
8,317,19

4.00 
34 

8,258,69
4.00 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ถ ้ารงค์ ได้ด้าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส้าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั งในพื นที่และพื นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญดังนี  
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายบรรพต ก้าไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ ้ารงค์ 

032-491467 095-0385974 - 

นางสาวส้ารวย ดอกรัก รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 

032-491467 081-9863949 - 

นายประพฤทธิ์ โพธิ์เผือก รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 

032-491467 097-1672123 - 

นายศราวิน จับใจ สมาชิกสภาอบต. 032-491467 087-1570988 - 

นายอ้านวย เปี่ยมสิน สมาชิกสภาอบต. 032-491467 092-9566581 - 



นายประสิทธิ์ ดอก
นางแย้ม 

สมาชิกสภาอบต. 032-491467 089-5301931 - 

นางเนตรทราย เวชเพ่ิม ผู้ทรงคุณวุฒิ 032-491467 - - 

นางสาวดวงกมล ดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 032-491467 - - 

นายปลูก จินดานุช ผู้ทรงคุณวุฒิ 032-491467 - - 

นางทองเปลว จันทร์เพ็ชร สมาชิกสภาอบต. 032-491041 084-9879355 - 

นายศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัด
ถ ้ารงค์ 

032-491314 081-997-6722 - 

นางอรวรรณ เกตุรัตน์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัด
ม่วงงาม 

032-588257 098-8268369 - 

นายชัยชาญ วาสนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - 091-5188299 - 

นายประยงค์ สะลิชะ ก้านันต้าบลถ ้ารงค์ - 084-9166675 - 

นายบุญยง สร้อยกล่้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 - 088-9072694 - 

นายมานพ ทองเก่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 - 089-9103907 - 

นายบรรพต มามาก ตัวแทนประชาคม - - - 

นายบรรยง เอ่ียมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 - 086-5434003 - 

พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ ้ารงค์ 

032-491467 081-2990076 - 

นางเอื อจิตต์ ภู่เงิน หัวหน้าส้านักปลัด 032-491467 089-5349329 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา อบต.ถ ้ารงค์ 032-491467 084-0701696 - 

ร.ท.สายัญ กระทุ่มแก้ว รองประธานสภา 032-491467 092-4570828 - 

นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 032-491467 094-6195177 - 

พ.ท.เยี่ยม ดีมาก ผู้แทนประชาคม - - - 

พ.ต.ก้าพล เปี่ยมสิน ผู้แทนประชาคม - - - 

นายฑิฆัมพร ฉายแสง
เดือน 

ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - - 

นางสาวภาณมาศ วงษ์
แก้ว 

ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - - 



นายเอนก เล็กเครือ
สุวรรณ 

ผู้อ้านวยการกองช่าง - - - 

นายสุรพล วงเลขา ผู้ทรงคุณวุฒิ - 081-9860980 - 

นางประทีป ศิลธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ - 062-4649275 - 

นางเอื อจิตต์ ภู่เงิน หัวหน้าส้านักปลัด 032-491467 089-5349329 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ ้ารงค์ 

032-491467 081-2990076 - 

นายเอนก เล็กเครือสุวรรณ ผู้อ้านวยการกองช่าง 032-491467 065-5492652 - 

นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 032-491-467 081-7632213 - 

นางสาววาสนา ป้องกัน ผู้อ้านวยการกอง
สวัสดิการสังคม 

032-491467 086-6065772 - 

นางณัฎฐวดี กายเพชร ผู้อ้านวยการกอง
การศึกษา 

032-491467 089-2549173 - 

นายศิริ ศิรินันท์ ตัวแทนประชาคม - - - 

น.ส.ฉวีวรรณ สว่างจิตร์ ตัวแทนประชาคม 032-491467 080-4346248 - 

น.ส.ประทีป ศิลธรรม ตัวแทนประชาคม - 062-4649275 - 

นางเอื อจิตต์ ภู่เงิน หัวหน้าส้านักปลัด 032-491467 089-5349329 - 

นางวรรณิภา อยู่พรหมชาติ นักจัดการงานทั่วไป 032-491467 089-9153562 - 
 

    ทั งนี  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ถ ้ารงค์ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด้าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                         ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม  2565 
 
  
                                                           (นายบรรพต   ก้าไลแก้ว) 
                                                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 


