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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน  
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม 
    1.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ 

1.เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ
อิสระ                        
2.เพ่ือฝึกอบรมให้
ความรู้                         
3.ทดสอบมาตรฐาน
เพ่ือรับใบรับรองนำ
ประกอบอาชีพ 

240 คน            
200 คน                   
32 คน 

- 521,653 - - - แรงงานนอก
ระบบได้รับการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตร้อยละ 6๐ 

แรงงานนอก
ระบบมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือดำเนินการ
ซ่อมแซมบ้านใหแ้ก่
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
ตำบลถ้ำรงค ์

ซ่อมแซมบ้าน
ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส 

120,000 
 
 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการซ่อม 
แซมบ้านเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 60 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที ่
ดีขึ้น 

พม. 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อยา่งสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ 
    2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยับประตูน้ำบริเวณ
คลองยอ หมู่ 2 ไปคัน
ท่าแม่น้ำเพชร  

เพ่ือให้ประชาชน
มีทางระบายน้ำได้
สะดวกย่ิงขึ้น 

กว้าง 20 เมตร - 5,000,000 - - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กรมส่งเสริมฯ 

2 เจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ำใช้อย่าง
พอเพียง 

-เจาะบ่อขนาดลึก 
8 เมตร จำนวน 
2 บ่อพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์   -เครื่อง
สูบน้ำแบบหอย
โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ำได้ 450 
ลิตรต่อนาที 
จำนวน 2 ตัวๆละ 
11,000 บาท 

- 372,000 - - - ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้อย่างพอเพียง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
6๐ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กรมทรัพยากรน้ำ 

3 ก่อสร้างรางตัวยู  
หมู่ 3 (สายท้าย 
ลำห้วย-แผ่นปูน) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีทางระบายน้ำได้
สะดวกย่ิงขึ้น 

ปากกว้าง 0.60 
เมตร ยาว 450 
เมตร  

- 1,350,000 - - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

4 วางท่อระบายน้ำ 
(หน้าถ้ำหลวงพ่อดำ - 
ลำห้วยกะลาตาย) 
หมู่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
มีทางระบายน้ำได้
สะดวกย่ิงขึ้น 

ขนาดท่อ Ø 
0.60 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

- - 1,400,000 - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างเหมืองตัวยู 
จากไร่ นายแสวง   
พึ่งทอง-คอกวัว ต่อ
จากเหมืองเดิมจ่าเก่ง 
หมู่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีเหมืองน้ำใช้ได้
สะดวกย่ิงขึ้น 

ปากรางกวา้ง 
0.60 เมตร สูง 
0.80 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- 1,000,000 - - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างคลองระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู 
บริเวณวัดเขาพรม
ชะแง้ หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
มีทางระบายน้ำได้
สะดวกย่ิงขึ้น 

ขนาดปากราง
กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- 5,000,000 - - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กรมส่งเสริมฯ 

 

 

 

 

2.2 แผนงานงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงเปลี่ยนท่อ
เมนน้ำประปา หมู่ที่ 
6 ทั้งหมด 

เพ่ือบริการ
น้ำประปาให้
ทั่วถึงและเกิด
ความรวดเร็ว 

ขนาดท่อ Ø 3 น้ิว 
ร ะ ย ะ ท า ง ย า ว 
3,000  
เมตร 

- 

 

- - 3,0๐0,000 - ชุมชนได้รับ
บริการประปา
สะอาดทั่วถึง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ๖0 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

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

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
    3.1 แผนงานอุสาหกรรมและโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สร้างที่น่ังริมน้ำ      
ลำห้วย หมู่ ๖  (ฝั่ง
ตะวันออก)  

เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน 

ขนาดกว้าง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๓.๐๐ 
เมตร 

- ๖00,000 - - - มีสถานที่ไว้
บริการ
นักท่องเที่ยว 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

2 อาคารอเนกประสงค์
ลอยน้ำ  

เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน 

หมู่ 5 หมู่ 6 
ขนาดกว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๒.๐๐ เมตร 

- - 1,060,000 - - มีสถานที่ไว้
บริการ
นักท่องเที่ยว 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

3 ก่อสร้างอาคาร
อำนวยการบริเวณ
ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เพ่ือเป็นสถนที่แสดง
สินค้าของชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน 

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- 7,000,000 - - - มีสถานที่ไว้
บริการ
นักท่องเที่ยว 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

4 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 5 
(บริเวณตลาดนัด)  

เพ่ือเป็นสถานที่
ประกอบกิจจกรม
ของชุมชนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร 2 

ชั้น 

- - - 5,000,000 - มีสถานที่ไว้
บริการ
นักท่องเที่ยว 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 

5 ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ
ลำห้วย หมู่ 5 หมู่ 6 

เพ่ือรองรับและ
บริการนักท่องเที่ยว 

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร 

400,000 - - - - มีห้องน้ำไว้รองรับ
นักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนในชุม
ขนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

(จังหวัดเพชรบุรี/
อุดหนุนกรมฯ) 

 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์           หน้า ๘๖ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้าง(Land mark) 
หมู่ 6 (บริเวณลำห้วย
หนองช้างตาย) 

เพ่ือเป็นจุดแสดงอัต
ลักษณ์ของพื้นที่
และประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

(Land mark) หมู่ 
6 (บริเวณลำห้วย
หนองช้างตาย) 

- - 300,000 - - มีจุด(Land 
mark) ในชุมชน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
50 

ประชาชมมี
รายได้เพ่ิมขึ้น
จาก
นักท่องเที่ยว 

(จังหวัดเพชรบุรี/
อุดหนุนกรมฯ) 

7 ก่อสร้างจุดพักรถบริ
เวณลำห้วยหนองช้าง
ตาย  หมู่ 6 

เพ่ือรองรับและ
บริการนักท่องเที่ยว 

ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 6 
เมตร 

200,000 - - - - มีจุดพักรถสำหรับ
นักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนในชุม
ขนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

(จังหวัดเพชรบุรี/
อุดหนุนกรมฯ) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพฒันาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานรากการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
    4.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มนักเรียนเยาวชน 
ในการผลิตสิ้นค้า
ชุมชน (ผัก ผลไม้ จัก
สาน ศิลปวฒันธรรม 

-จัดกิจกรรมส่งเสริม
การทำเกษตร
ปลอดภัยใน
ครัวเรือนของ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และนักเรียนใน
โรงเรียน 
-จัดอบรมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน(การแปรรูป
บรรจุภัณฑ์ การ
ผลิตของที่ระลึก) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับ
การพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ททท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์           หน้า ๘๘ 
 

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

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของขุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตำบลถ้ำรงค์ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น และ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างย่ังยืน 

-จัดกิจกรรมจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนและสรา้งเสริม
สุขภาพนักท่องเที่ยว                   
-จัดกิจกรรมร่องเรือ
ลำห้วยเพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน            
-ปรับและพัฒนา
ทัศนียภาพ ที่น่ันพัก/
ทานอาหารริมลำหว้ย 
หมู่ 5- หมู่ 6 

- - 300,000 300,000 300,000 การท่องเที่ยว
ในตำบลถ้ำ
รงค์ได้รับการ
พัฒนา
เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด
ขึ้น 

ททท. 

2 พัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตำบลถ้ำรงค ์

-อบรมการริหาร
จัดการกลุ่ม/องค์กร 
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
-ศึกษาดูงาน ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม/
การจัดการกองทุน
เพ่ือการท่องเที่ยว 
-อบรมการจัดการ
โฮมสเตย์ 
-อบรมมัคคุเทศน้อย
(นักเรียน/โรงเรียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การท่องเที่ยว
ในตำบลถ้ำ
รงค์ได้รับการ
พัฒนา
เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด
ขึ้น 

ททท. 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์           หน้า ๘๙ 
 

 
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาพื้นที่เพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
และพื้นที่รองรับ
นักท่องเที่ยว 

-ก่อสร้างอาคาร
เพ่ือสุขภาพและ
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน หมู่ 5 หมุ่ 6                    
-ขยายพื้นที่ลาน
จอดรถ
นักท่องเที่ยว หมู่ 5 
หมู่ 6     
-การบำรุงรักษา
อาคารสถานทีแ่ละ
อุปกรณ์ 

800,000 - - - - การท่องเที่ยว
ในตำบลถ้ำรงค์
ได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด
ขึ้น 

ททท. 

2 พัฒนาตลาดนัดชุมชน
สีเขียวตำบลถำ้รงค ์
(ตลาดดงยาง) 

เพ่ือพัฒนาพื้นที่
ค้าขายสินค้าชุมชน 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน 
และพัฒนาสินคา้
ชุมชนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

-พัฒนาซุ้มร้านคา้
ชุมชนและครวัถ้ำ
รงค์                     
-ขยายและปรับปรุง
ห้องน้ำเพ่ือร้องรับ
นักท่องเที่ยว         
-ปรับทัศนียภาพ
พื้นที่ และพัฒนา
อาคารจำหน่าย
สินค้าชุมชน 

500,000 - - - - ตลาดนัดชุมชน
ในตำบลถ้ำรงค์
ได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด
ขึ้น 

ททท. 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 
6 (บริเวณลำห้วยป่า
ยาง) 

เพ่ือพัฒนาลำห้วย
ป่ายางให้เป็น
ระเบียบ สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และก่อสร้างถนน 
คสล.เป็นเส้นทาง
จักรยาน พร้อมฝัง
ท่อระบายน้ำ(ลำ
ห้วยป่ายาง) 

- 2,000,000 - - - ลำห้วยป่ายาง
ได้รับการ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ททท. 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์           หน้า ๙๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพฒันาความม่ันคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
     ๖.๑ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นถนน คสล. ต้ังแต่
สะพานศาลาเขื่อนถึง
สะพานวัดขลุบ หมู่ 1  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4.00-
5.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ต.ร.ม. 

- 2,750,000 - - - ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

(จังหวัดเพชรบุรี/
กรมฯ) 

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
2 (สายคันท่าตลอด
สาย) ต่อจากคอนกรีต
เดิมถึงประตูน้ำคลอง
ยอ  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 630 ม. 

- 1,039,500 - - - ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ใน
การสัญจร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพ่ิมขึ้น 

(จังหวัดเพชรบุรี/
กรมฯ) 

3 ติดต้ังไฟทางสาธารณ
ตามแนวถนน สายหลัก
ในเขตชุมชน บริเวณ 
หมู่ 2 เลียบคลอง
ชลประทาน บ้านม่วง
งาม ถึง หมู่ 4 บ้านไส้
ค้าน  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ไฟทางสาธารณ
ตามแนวถนน 
สายหลักในเขต
ชุมชน บริเวณ 
หมู่ 2 เลียบคลอง
ชลประทาน บ้าน
ม่วงงาม ถึง หมู่ 
4 บ้านไส้ค้าน 
จำนวน 26 จุด 

- 1,380,000 

 

- - - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหา
อาชญากรรม
และอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ. 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์           หน้า ๙๑ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. (สาย
คันคลองต้ังแต่บ้านนาย
สง่า-ท่ามะเกลือ) หมู่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

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

- 2,320,000 - - - ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ปัญหา
อาชญากรรม
และอุบัติเหตุ
ลดลง 

(จังหวัดเพชรบุรี/
กรมฯ) 

5 ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อม
ว่างท่อระบายน้ำ (บริเวณ
สายลงทุ่งบ้านม่วงงาม 
หมู่ 2) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาด กว้าง 4.
๐๐ ม. ยาว 1,22
๐ ม.ท่อขนาด Ø 
0.40 ม. 12 
ท่อนและท่อขนาด 
Ø 22 ท่อน 

656,000 - - - - ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายเลียบ
คลองยอบริเวณหลังบ้าน
ป้าซิ้ม) หมู่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2 (สาย
คลองยอหลังบ้าน
ป้าซิ้ม) ขนาด
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 460 ม. 
หนา 0.15 ม. 

918,000 - - - - ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ใน
การสัญจร
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

(จังหวัดเพชรบุรี/
อุดหนุนกรมฯ) 

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัสติกส์ ต้ังแต่
ทางเข้าวัดถำ้รงคถ์ึงหน้า
ถ้ำหลวงพ่อดำ หมู่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 

- - 2,700,000 - - ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสัญจร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนทั้ง
สองตำบลได้รับ
ความปลอดภัย
และความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

(จังหวัดเพชรบุรี/
กรมฯ) 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์           หน้า ๙๒ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
(ฝายตัวกลาง) เชื่อม
ตำบลท่าเสน หมู่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 26 เมตร 

2,500,000 - - - - ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ปัญหา
อาชญากรรม
และอุบัติเหตุ
ลดลง 

(จังหวัดเพชรบุรี/
กรมฯ) 

9 ติดต้ังไฟส่องสว่าง 
ต้ังแต่ทางเข้าวัดถ้ำรงค์
ถึงสะพานตาเอ่ียน  
หมู่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

จำนวน 62 ชุด - - - 3,100,000 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ปัญหา
อาชญากรรม
และอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง(เงิน
อุดหนุน) 

10 ก่อสร้างสะพานข้ามลำ
ห้วยหมู่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและ
การระบายน้ำ
คล่องตัวย่ิงขึ้น 

รื้อคันกั้นลำห้วย 
หมู่ 5 ทำเป็น
สะพานข้ามลำ
ห้วย 

350,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสัญจร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนทั้ง
สองตำบลได้รับ
ความปลอดภัย
และความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

(จังหวัดเพชรบุรี/
กรมฯ) 

11 ติดต้ังไฟทางสาธารณะ
บริเวณต้ังแต่ถนนเพชร
เกษม ถึงวัดเวัดเขาพรม
ชะแง้ หมู่ที่ ๖ และ
บริเวณหน้าบ้าน สจ.
เน้ิม ต้ังแต่ถนนเพชร
เกษม ถึงเขตติดต่อ
อำเภอท่ายาง รวม
ระยะทาง 1,685 
เมตร จำนวน 42 จุด 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ระยะทาง 
๑,685 เมตร 

2,2๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
60 

ปัญหา
อาชญากรรม
และอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ. 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์           หน้า ๙๓ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีจะขอประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมคลองระบายน้ำ 
คสล.รปูตัวยูบริเวณวัด
เขาพรมชะแง้ หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและ
การระบายน้ำ
คล่องตัวย่ิงขึ้น 

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

316 ม. 

- 3,704,000 - - - ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ใน
การสัญจร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนทั้ง
สองตำบลได้รับ
ความปลอดภัย
และความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

(จังหวัดเพชรบุรี/
กรมฯ) 

13 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
ลงทุ่ง ถึง คลอง D 18 
หมู่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 745 
เมตร  

- - - 1,639,000 - ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60 

ปัญหา
อาชญากรรม
และอุบัติเหตุ
ลดลง 

(จังหวัดเพชรบุรี/
กรมฯ) 

 


