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แผนดำเนินงานประจำป ี พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์

ส่วนที่  1   
 
1.1  บทนำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินงานจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการกิจกรรม
ท้ังหมด ท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน
และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน   จะทำให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน                 
- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนามากขึ้น 
- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในเขต

พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  มากยิ่งขึ้น 

1.3  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27   
ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 

1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ     
ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนนิงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3)  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน  โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน  15 วันนับแต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อย  30  วัน 

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน ท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 



  แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565       ๒ | หนา้ 

 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีต้ังงบประมาณดำเนินการ
หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ใน
ปีงบประมาณนั้น 
  อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้ 

1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan) 
2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึง

การดำเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดยมีเค้าโครงแผนการ
ดำเนินงาน  2 ส่วน  คือ 

 ส่วนท่ี  1 บทนำ 
 ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้  และปิดประกาศโดย
เปิดเผยให้สาธารณะชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

 
คณะกรรมการการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนา  อบต.ถ้ำรงค์      
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนา  อบต. ถ้ำรงค์ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนา  อบต. ถ้ำรงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 1.  ทำให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมคีวามชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2.  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงานและการประเมินผล เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.ทำให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 4. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 5. ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและท่ัวถึง
ครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 7. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ  ไป 
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แบบ ผด.01  

ส่วนท่ี 2 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 

 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์ อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม 
     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 8 15.38 95,000 1.09 อบต.ถ้ำรงค์ 
     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.85 20,000 0.23 อบต.ถ้ำรงค์ 
     1.3 แผนงานการศึกษา 9 17.31 380,000 4.35 อบต.ถ้ำรงค์ 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข 4 7.69 240,000 2.75 อบต.ถ้ำรงค์ 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 5.77 40,000 0.46 อบต.ถ้ำรงค์ 
     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.92 10,000 0.11 อบต.ถ้ำรงค์ 
     1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 15.38 100,000 1.15 อบต.ถ้ำรงค์ 
     1.8 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 14 26.92 1,245,000 14.26 อบต.ถ้ำรงค์ 
     1.9 แผนงานงบกลาง 3 5.77 6,599,000 75.60 อบต.ถ้ำรงค์ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 52 100.00 8,729,000 100.00  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ 
     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 4 100 666,000 100 อบต.ถ้ำรงค์ 
     2.2  แผนงานพาณิชย์ - - - - อบต.ถ้ำรงค์ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 4 100.00 666,000 100.00  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 50.00 333,000 36.67 อบต.ถ้ำรงค์ 
     3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 20.00 517,000 57.44 อบต.ถ้ำรงค์ 
     3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 30.00 50,000 5.55 อบต.ถ้ำรงค์ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 10 100.00 900,000 100.00  
4.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
     4.1 แผนงานการเกษตร 1 40.00 10,000 25.00 อบต.ถ้ำรงค์ 
     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 60.00 30,000 75.00 อบต.ถ้ำรงค์ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 2 100.00 40,000 100.00  
5.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1 แผนงานการเกษตร 4 100 270,000 100 อบต.ถ้ำรงค์ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 4 100.00 270,000 100.00  
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
     6.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 3 100 592,000 100 อบต.ถ้ำรงค์ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 3 100.00 592,000 100.00 อบต.ถ้ำรงค์ 
รวมทั้งสิ้น 75      11,497,000     
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แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
  -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  

สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม 

    ๑.๑  แผนงานบริหารทั่วไป                 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ จัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

๒ จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติใน
หลวงรัชกาลที่ 9 และจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

๓ โครงการ Big Cleaning Day จัดกิจกรรมร่วมกนัทำความ
สะอาดชุมชน 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

4 จัดงานวันเฉลิมเพระชมพรรษา  
รัชกาลที่ 10 

เพ่ือส่งเสริให้ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

5 โครงการชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ จัดทำกิจกรรมทำความสะอาด
ภายในตำบลถำ้รงค์   

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

6 โครงการอบรมพัฒนาบคุลิกภาพ/พิธีกร/
งานสารบรรณ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้การ
พัฒนาบุคลิกภาพ พิธีกร และ
งานสารบรรณ 

10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพการรับข้อมูล
ข่าวสาร (หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บา้นและ
อบต.) 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

25,000 ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             
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- ต่อ - 
 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอบ้านลาด 

ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด       
 

     

 
 
 

 
 

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า จัดกิจกรรมเฝ้าระวังไฟป่าในชว่ง
ฤดูแล้ง 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด 
 

            

2 โครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสา จัดอบรมอาสาสมคัรจิตอาสา 10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565       ๙ | หน้า 

๑.๓ แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี  เด็กใน
ตำบลถ้ำรงค์ และใกล้เคียง 

20,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

2 โครงการเด็กไทยฉลาดปัญญาเลิศ
ด้วยเกลือเสริมไอโอดีน 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาฯ  
 

8,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (คา่อาหาร
กลางวัน) 

เด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็ก 197,000 
 

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์เด็กเล็ก  

กองการศึกษา             

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ 

46,000 ศนูย์เด็กเล็ก 
อบต.ถ้ำรงค ์

กองการศึกษา 
(งบอุดหนุน) 

            

5 โครงการห้องเรียนธรรมชาติตาม
แนวพระราชดำร ิ

จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้
นอกห้องเรียน    

15,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา             

6 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โภชนาการเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยของศูนย์ เด็กเล็ก
จำนวน 41 คน 

6,000 
 

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์ เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

7 โครงการค่ายพัฒนาทักษะความรู ้ เด็กและเยาวชนในตำบลถ้ำ
รงค์ 

10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เด็กปฐมวัยของศูนย์ เด็กเล็ก            68,000 
 

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์เด็กเล็ก  

กองการศึกษา             

9 โครงการป้องกันระวังภัยให้กับเด็ก จัดกิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับการระวังภัยให้กับ
เด็กและเยาวชน 

10,000 ศูนย์เด็กเล็ก 
ร.ร.วัดม่วงงาม  
ร.ร.วัดถำ้รงค ์

กองการศึกษา             
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๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จำนวนหมาและแมวในพื้นที่
ตำบลถ้ำรงค์  

60,000 ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน/เฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับโรค 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

3 โครงการสนับสนุนการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบล
ถ้ำรงค ์

50,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

4 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำร ิ

อุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จำนวน 6 หมู่ 

120,000 ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

 
 
 
 

1.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการเพ่ิมศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชมุชน (ออมวันละบาท) 

จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการ
กองทุนฯ   

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลถำ้รงค ์

จัดกิจกรรมให้ผู้อายุได้มีเวทีใน
การทำกิจกรรมร่วมกันไม่เป็น
โรคซึมเศร้า 

20,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการดำรงชีวิตเหมือน
คนปกติ 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 



  แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565       ๑๑ | หนา้ 

 
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2563 

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 โครงการชุมชนลดขยะ จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยก

ขยะและรับแลกขยะเพ่ือนำมา
แลกแต้มแลกสินค้า 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองช่าง             

    

 

1.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรค
เอดสแ์ละยาเสพติด 

ประชาสัมพันธ์ ใหค้วามรู้ 
ความเขา้เก่ียวกับโรค 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการเพื่อลูกรักพิทักษ์ครอบครัว กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว 

10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการปีใหม่สมานฉันท ์ จัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ใหแ้ก่ผู้นำและ
ประชาชนในตำบล 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการจัดอบรมค่ายเด็กรักดี จัดเวทีการแสดง
ความสามารถใหแ้ก่เยาวชน 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแมบ่้าน
และผู้นำชุมชนตำบลถำ้รงค ์

สตรีแม่บ้านและผู้นำชุมชน
ในตำบลถ้ำรงค ์

20,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการวันผู้สูงอายุและครอบครวั
แห่งชาติ 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
จำนวน ๑๐๐ คน 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของครอบครวั 

สตรีแม่บ้านในตำบลถ้ำรงค ์ 20,000 ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการค่ายแกนนำเด็กและเยาวชน
ตำบลถ้ำรงค ์

จัดกิจกรรมการเข้าคา่ยแกน
นำเด็กและเยาวชน 

10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 
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๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและทางรัฐพิธ ี

จัดกิจกรรมรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย จำนวน ๒ ครั้ง   

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

2 โครงการสนับสนุนสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา  

กิจกรรมแห่เทียนนำเทียนไป
ถวายวัดในพื้นที่ตำบลถำ้รงค ์

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

3 โครงการจัดงานวันมรดกถ้ำรงค ์ จัดแสดงการละเล่นพื้นบ้าน 
และการสาธิตการทำของ
ประดิษฐ์จากวัสดุในชุมชน 

20,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

4 โครงการสนับสนุนสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีชุมชน 

ทำบุญประเพณี วิถีท้องถิ่น 
จำนวน ๖ หมู่บ้าน 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

5 โครงการสนับสนุนสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

กิจกรรมสงฆ์น้ำพระ รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

6 โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี 

จัดแช่งเรือยาวประเพณีท้องถิน่ 40,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

7 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนและเยาวชน จำนวน 
50 คน 

10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

8 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
ประชาชนและเยาชน 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

9 โครงการสนับสนุนสืบสานการจัด
งานประเพณีลอยกระทง 

กิจกรรมลอยกระทงในพื้นที่
ตำบลถ้ำรงค ์

10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ กองการศึกษา             

10 อุดหนุนอำเภอบ้านลาด 
โครงการจัดงานแข่งขันววัเทียม
เกวียน  

อุดหนุนอำเภอบ้านลาด 
โครงการจัดงานแข่งขันววัเทียม
เกวียน จำนวน 1 ครั้ง/ปี   

100,000 
 

อำเภอบ้านลาด กองการศึกษา             

11 อุดหนุนอำเภอบ้านลาด 
โครงการจัดขบวนแห่พระนคร
คีรี-เมอืงเพชรบุรี  

อุดหนุนอำเภอบ้านลาดโครงการ 
จัดขบวนแห่พระนครคีรี-เมือง
เพชรบุรี จำนวน 1 ครั้ง/ปี   

15,000 
 

อำเภอบ้านลาด กองการศึกษา             
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- ต่อ - 

 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
พื้นที่ 

ร.ร.วัดม่วงงาม  
ร.ร.วัดถำ้รงค์  

900,000 
 

ร.ร.วัดม่วงงาม  
ร.ร.วัดถำ้รงค์  

กองการศึกษา             

13 อุดหนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
การศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

ร.ร.วัดม่วงงาม  
 

50,000 
 

ร.ร.วัดม่วงงาม  
 

กองการศึกษา             

14 อุดหนุนกิจกรรมเพือ่การพัฒนา
การศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

ร.ร.วัดถำ้รงค์  50,000 ร.ร.วัดถำ้รงค ์ กองการศึกษา             

  
 
 
 

๑.9 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนกับ อบต. 

5,680,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงพิการ    
ที่ขึ้นทะเบียนกบั อบต. 

865,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     
ที่ขึ้นทะเบียนกับ อบต. 

54,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. 
รูปตัวยู หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร 
ความยาว 105 เมตร ความสูง
ภายใน 0.70 เมตร และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø0.40 
เมตร จำนวน 13 ท่อน พร้อม
ประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ 

300,000 
 

บริเวณทุ่งนา
วัดขลุบ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 1 

ขนาดความกวา้งภายในตัวราง 
0.40 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 76.00 เมตร ความลึกไม่
น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 

300,000 
 

สายบ้านนาย
ประสงค์ ถึง
บ้านคุณเสรี 
ถึงบ้านพี่
ละม่อม  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อ
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 

ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 5 
แห่ง และขนาด Ø0.40 เมตร 
จำนวน 1 แห่ง 

300,000 
 

บริเวณลำ
ห้วยกะลา

ตาย หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

4 โครงการปรับปรุงทางลอด หมู่ที่ 6 เทคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิม
ขนาดความกวา้ง 2.80 เมตร 
ระยะทางยาว 51.00 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 142.80 ตาราง
เมตร   

66,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การพัฒนาเมืองการคา้ การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทีมี่คุณภาพ 
  -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการ 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ัง เลือกต้ังนายก/สมาชิก อบต. 300,000 ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

2 โครงการท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด
สัญจร 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อปท.ในเขตอำเภอบ้านลาด 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

3 โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและการป้องกันการ
ทุจริต 

สมาชิก อบต. ผู้บรหิาร และ
เจ้าหน้าที่ อบต. 

10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

4 โครงการให้ความรูแ้ละรับชำระภาษี
นอกสถานที่ 

จัดทำแผนที่ภาษีในเขตตำบลถ้ำ
รงค์ 

3,000 ตำบลถ้ำรงค ์ กองคลัง             

5 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและการดำเนินชีวิตวิถี
พอเพียง 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
อบต. 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

 
 
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการอบรมการเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง/แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชุมประชาคม 

จำนวน 6 หมู่บ้าน 10,000 ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วน
ร่วม 

จำนวน 6 หมู่บ้าน ในพืน้ที่
ตำบลถ้ำรงค ์

20,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

3 โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชนหรือระดมความคิดหรือจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ  

ประชุม/ระดมความคิดให้แก่
ประชาชนในตำบล 

20,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             
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3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

โดยปูกระเบื้องพื้นขนาด 
0.60×0.60 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 130 ตารางเมตร
และต่อเติมหลังคา  

150,000 ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 
 

            

2 โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  
หมู่ที่ 2 และติดต้ังลูกข่ายเพ่ิมเติม 
หมู่ที่ 3 

เครื่องกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สายของ
หมู่บ้าน ประกอบด้วยแม่ข่าย 
1 ชุด และลูกข่ายหมู่ที่ 2 
จำนวน 3 ชุด หมู่ที่ 3 จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดไม่
น้อยกว่า ดังน้ี 
ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) 
เป็นเครื่องส่งสัญญาณและ
ควบคุมการออกอากาศแบบ 
UHF430.225 MHz หรือ
ตามที่กสทช.กำหนด 
ประกอบด้วย ชุดควบคุมแบบ
ทัชสกรีนฝังในตัวเครื่องขนาด
ไม่น้อยกว่า 10 น้ิว เครื่องส่ง
สัญญาณวิทยุ UHF 
430.225 MHz หรือตามที่
กสทช.กำหนด (กำลังส่ง 10 
วัตต์) มีชุดเครื่องเล่น CD,MP3 
และเครื่องบันทึกเสียง มี
เครื่องรับวิทยุ FM ระบบ
ดิจิตอล มีระบบเตือนสัญญาณ
ไซเรน มีช่องต่อ USB นำ
ข้อมูลเสียงออกอากาศได้ มี
ช่องต่อ VGA สามารถต่อจอ
มอมิเตอร์ภายนอกได้ มีเครื่อง 

367,000 หมู่ที่ 2 และ
ติดต้ังลูกข่าย
เพ่ิมเติมหมู่ที่ 

3 

กองช่าง             
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- ต่อ - 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  สำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 VA มีไมโครโฟน
สำหรับประกาศ สายนำ
สัญญาณ 10 DFB มแีผงเสา
อากาศของเครื่องส่งพร้อม
อุปกรณ์ติดยึด มีแผงวิทยุ FM 
พร้อมสายอากาศพร้อม
อุปกรณ์สายต่อเครื่อง สายไฟ 
อุปกรณ์ติดยึดต่างๆ 
ชุดภาครับสัญญาณ(ลูกข่าย) 
เป็นชุดเครื่องรับแบบ UHF 
430.225 MHz หรือตามที่
กสทช.กำหนด ประกอบด้วย 
ชุดรับสัญญาณ UHF 
430.225 MHz ชุด 
ภาคขยาย ชุดจ่ายไฟ 220 
VAC มีเสาอากาศรับสญัญาณ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3E พร้อม
สายอากาศ RG58 มีลำโพง
ฮอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 
วัตต์ (4 ตัว) มีแผ่นรองหลัง
สำหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ 
มิเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ 
อุปกรณ์เบรกเกอร์ สายไฟ 
และอุปกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสริมสร้างความม่ันคง ทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
  -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

กิจกรรมตรวจหาสารพิษใน
ร่างกายจำนวน ๑๐๐ คน 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

 
 
 

4.๒ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครการสนับสนุนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลถ้ำรงค ์

30,000 ตำบลถ้ำรงค ์ กองสวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาดานการบริหารจัดการ  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                 5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ส่งเสริมฟื้นฟู
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ประชาสัมพันธ์ใหชุ้มชน
ร่วมกัน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

220,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

2 โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการปลูกต้นไม้  

20,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนอง
พระราชดำริ 

ประชาสัมพันธ์ใหชุ้มชน
ร่วมกนั อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

20,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             

4 โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและ
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ประชาสัมพันธ์ใหชุ้มชน
ร่วมกัน อนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
และแหล่งน้ำธรรมชาติ 

10,000 
 

ตำบลถ้ำรงค ์ สำนักปลัด             
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
หมู่ที่ 4  

ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับหมู่บ้าน
ไร่สะท้อน จำนวน 4 ชุด โดยมี
รายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังน้ี คือ
กล้องวงจรปิดชนิด IP CAMERA 
ความละเอียด 2.0 ล้านพิกเซล 6 
ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(NVR) แบบ 16 กล้อง TV LED 43 
น้ิว อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16 ช่อง ตู้แร็ค 
ขนาด 19 น้ิว 27 U (60 ซม.) 
พร้อมรางไฟและพัดลม Media 
Converter SFP 4 ชุด Mini Gbic 
SFP 4 ชุด ถาดเก็บสาย Fibre 
Optic พร้อมอุปกรณ ์UPS ขนาด 1 
KVA อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบภายใน
ตู้ควบคุมอุปกรณ์บันทึกภาพ กล่อง 
พักสายใยแก้วนำแสงชนิดแขวน
ภายนอกอาคาร 4 ชุด อุปกรณ์
ควบคุมเครือข่าย POE Switch 8-
port 4 ชุด Power Supply 48 
VDC 120 “ 4 ชุด อุปกรณ์สำหรับ
เชื่อมต่อระบบภายในตู้ควบคุมกล้อง
วงจรปิด สายใยแก้วนำแสงชนดิ 12 
Core Outdoor ARSS SM 
9/125um 1,000 เมตร 

485,000 หมู่บ้านไร่
สะท้อน 
 หมู่ที่ 4 

กองช่าง             
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- ต่อ - 
 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 
เสริมผิวจราจรลาดยาง AC แบบ 
OVER RAY ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 264.50 
เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร หรือมีผิวจราจรลาดยาง AC ไม่
น้อยกว่า 793.50 ตารางเมตร 

300,000 สายบ้านนาย
เอ้ียง หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโคนต้นทอง ถึง
คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 15.50 เมตร 
หนาไม่นอ้ยกว่า 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 42.50 หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อย
กว่า 205 ตารางเมตร 

128,000 สายโคนต้นทอง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านปา้แก ่หมู่ที่ 6 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 107 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 321 
ตารางเมตร 

164,000 สายบ้านป้าแก่
ต่อจากของเดิม 

หมู่ที่ 6 

กองช่าง             
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