
48 
 

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
บริการชุมชนและสังคม เคหะชุมชน กองช่าง - กองคลัง 

- สํานักปลัด 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง - กองคลัง 

- สํานักปลัด 

2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ - กองคลัง 
สาธารณสุข สํานักปลัด 

กองสวัสดิการสังคม 
- กองคลัง 
- สํานักปลัด 
- กองสวัสดิการสังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม - กองคลัง 
- สํานักปลัด 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม - กองคลัง 
- สํานักปลัด 

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ - กองคลัง 

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความปลอดภัย 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน สํานักปลัด 
 

- กองคลัง 
- กองสวัสดิการสังคม 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม - กองคลัง 
- สํานักปลัด 

. 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

4 การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด - กองคลัง 
- กองสวัสดิการสังคม 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ สํานักปลัด - กองคลัง 
5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด - กองคลัง 
- กองสวัสดิการสังคม 

6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษา - กองคลัง 
- สํานักปลัด 

7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่
ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด - กองคลัง 
- กองสวัสดิการสังคม 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 5 กอง 5 กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

          

1.1 แผนงานเคหะชุมชน - - 1 5,000 1 5,000 1 5,000 3 15,000 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

24 31,766,000 59 21,292,800 62 26,924,800 84 105,544,200 229 185,527,800 

รวม 24 31,766,000 60 21,297,800 63 26,929,800 85 105,549,200 232 185,542,800 

. 

 

 

 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

          

2.1 การศึกษา 6 1,995,000 7 21,070,000 7 21,070,000 7 21,070,000 27 65,205,000 

2.2 สาธารณสุข 6 215,000 10 310,000 10 310,000 10 310,000 36 1,145,000 

2.3 สังคมสงเคราะห์ 4 7,500,000 4 7,500,000 4 7,500,000 4 7,500,000 16 30,000,000 

2.4 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

6 180,000 6 180,000 6 180,000 6 180,000 24 720,000 

2.5 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

3 1,000,000 2 100,000 3 8,100,000 3 8,100,000 11 17,300,000 

รวม 25 10,890,000 29 29,160,000 30 37,160,000 30 37,160,000 114 114,370,000 

3. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความปลอดภัย 

          

3.1 รักษาความสงบภายใน 5 200,000 7 260,000 7 260,000 7 260,000 26 980,000 

3.2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000 

รวม 7 270,000 9 330,000 9 330,000 9 330,000 34 1,260,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การพัฒนาด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

          

4.1 การเกษตร 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000 

4.2 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

0 0 0 0 0 0 1 5,000,000 1 5,000,000 

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 2 5,030,000 5 5,120,000 

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

          

5.1 การเกษตร 5 180,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 20 720,000 

รวม 5 180,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 20 720,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

6.1 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

8 190,000 8 220,000 8 220,000 8 220,000 32 850,000 

รวม 8 190,000 8 220,000 8 220,000 8 220,000 32 850,000 

7. การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

          

7.1 บริหารงานท่ัวไป 10 2,345,000 13 1,468,000 12 1,405,000 12 1,405,000 47 6,623,000 

7.2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000 

รวม 12 2,385,000 15 1,508,000 14 1,445,000 14 1,445,000 55 6,783,000 

รวมทั้งสิ้น 82 45,711,000 127 52,725,800 130 66,294,800 153 149,914,200 492 314,645,800 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ฉบับเพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง 
สายบ้านนายสมชาย – ริม
คลอง หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

- 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

หมู่
1 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 (ตั้งแต่ร้านคา้บา้นปูาแต๋ว – 
บ้านนายสมโภชน์)  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 175 ม.          
หนา 0.15 ม. 
 

260,000 - - - จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ (สายบ้านนาย
ใหญ่ – บ้านนายฉัตรชัย)                
หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 121 ม.    
หนา 0.15 ม. 
พร้อมวางท่อ 

- 217,800 217,800 217,800 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.                   
สายบา้นนายสมชาย เส็งขยนั 
– ชายคลอง  หมู่ที่ 1  
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน และ
เกิดความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม.   
ยาว 152 ม.  
หนา 0.15 ม. 

228,000 - - - จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินผุ                        
หินคลุก (ตั้งแต่บา้นนาง
ละเอียด-บ้านนายรวม)   หมู่ที่ 
1 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนนหินผุหิน
คลุก 
-กว้าง 2.50 ม  
ยาว 135 ม. 
หนา 0.12 ม.   

- 
 

27,500 
 

- 
 

- 
 

จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคม 

มีระบบคมนาคมท่ีดีขึ้น กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

5 โครงการเสริมหินคลุก 
(ถนนสายบา้นนางวง                          
เพลาวรรณ์)  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนนหินคลุก   
-กว้าง 2 ม.  
ยาว 45 ม.  
หนา 0.12 ม. 

- 10,000 - - จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

6 โครงการก่อสร้างถนนหินผุ หิน
คลุก (ซอยบ้านนายถวิล) หมู่ที่ 
1 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนนหินผุหิน
คลุก 
-กว้าง 2 ม. 
 ยาว 85 ม. 
หนา 0.12 ม.   

- 
 

19,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางกลาง ตั้งแตบ่้านนาง
ห้อย สบู่ม่วง – บ้านนายจุก ขอ
เสงี่ยม หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีขึน้ 

ถนน คสล. 
-กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 145 ม.    
หนา 0.15 ม. 
พร้อมราง
ระบายน้ํา 

- 345,000 345,000 345,000 จํานวน ที่เพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  
(ตั้งแต่บา้นนายน้อย – บ้านนาย
ประทุม)หมู่ที่ 1 
 

เพื่อพัฒนาราง
ระบายให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน 

รางระบายน้าํ  
กว้าง 0.60 ม.  
ยาว 273 ม.           
ลึก 0.50 ม.  

- - - 764,400 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าท่ีได้
มาตรฐาน 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและได้รับ
น้ําดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

9 โครงการก่อสร้างกล่องระบายน้าํ      
(สายบ้านจ่าหลบั)  หมู่ที่ 1  

เพื่อพัฒนากล่อง
ระบายให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน 

กล่องระบายน้ํา   
กว้าง 1.20 ม. 
ยาว 5 ม. 
สูง 1.20 ม.   
หนา 0.20 ม.     

- - - 
 

100,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าท่ีได้
มาตรฐาน 

ระบบการระบายน้ ามี
ความสะดวกและได้รับ
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ทางเข้าบา้นนางหลาย หมอนทอง 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
ระบายน้ํา แก้ไข
ปัญหาน้าํท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 70 ม. 
 

- - - 175,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและได้รับ
น้ําดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 
 

11 โครงการก่อสร้างกล่องระบายน้าํ
พร้อมทางเชื่อม บริเวณหน้าบา้น
นายสายัญห์   เพลาวรรณ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อขยายพื้นที่
การคมนาคม 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 11 ม. 
สูง  1.80 ม. 

- - - 185,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 
12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา

บริเวณหน้าบา้น นายมนตรี สภา
นุช – บ้านนายสิ่น หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบ
ระบายน้ํา แก้ไข
ปัญหาน้าํท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.60 ม. 
ยาว 110 ม. 

- - - 275,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและได้รับ
น้ําดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

13. โครงการเสริมถนนหินผุ หินคลกุ 
ตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่ – บ้านนาย
จักรกฤษณ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีขึน้ 

ถนน หินผุ หิน
คลุก 
-กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 100 ม.          
หนา 0.10 ม. 

- 41,900 - - จํานวน ที่เพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

14 โครงการก่อสร้างสะพานชั่วคราว 
บริเวณบ้านนายจุก  ขอเสงี่ยม หมู่
ที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีขึน้ 

สะพานชั่วคราว 
กว้าง 2.00 ม. 
ยาว 4.00 ม. 

- 69,000 69,000 69,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

15 
 

หมู่
2 

โครงการก่อสร้างถนนหินผุ                  
หินคลุกสายเลียบคลองแหลม                  
(ฝั่งตะวนัตก)  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีขึ้น  

ถนนหินผุหิน
คลุก 
-กว้าง 3 ม.  
ยาว 500 ม. 
หนา 0.50 ม. 

- 82,000 82,000 82,000 จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

16 โครงการวางท่อระบายน้ําถนน
สาย 9R บริเวณนา นายราวี                  
หวังขาว หมู่ที่ 2 
  

เพื่อพัฒนาท่อ
ระบายน้ําให้พร้อม
ใช้งาน 

ท่อระบายน้ํา 
ขนาดØ 60 ม. 
ยาว 20 ม. 

- 
 

- 
 

- 
 

80,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าท่ีได้
มาตรฐาน 

ระบบการระบายน้ ามี
ความสะดวกและได้รับ
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

17 โครงการปรับปรุงสะพาน 
บริเวณบ้านนายมาณู มีจุย้          
หมู่ที่ 2  

เพื่อพัฒนาสะพาน
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
ขึ้น และพร้อมใช ้

สะพานไม ้
-กว้าง 3.00 ม. 
 ยาว 9 ม.  

- 50,000 50,000 50,000 จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ส บ า ย ใ จ   มี ค ว า ม
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

18 โครงการเรียงหินใหญ่ พร้อม
กล่องระบายน้ําและบานประตู
เลื่อนคลองชลประทานสาย 9R 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อพัฒนากล่อง
ระบายให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

เข่ือนเรียงหิน
ใหญ่  
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.30 ม. 
พร้อมกล่อง
ระบายน้ําและ
ประตูเลื่อน 

- - - 720,000 จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
คลองท่ีได้มาตรฐาน  
ปลอดภัย 

เ ขื่ อ น ป้ อ ง กั น ต ลิ่ ง มี
ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง แ ล ะ
ระบบการระบายน้ ามี
ความสะดวกและได้รับ
น้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงคนัตลิง่ (จุดบา้น
นางชั้น พลายงาม) หมู่ 2 
 

เพ่ือปูองกัน
น้ําล้นตลิ่ง 
เข้าท่วม
บ้านเรือน
ประชาชน 

คันตลิ่ง 
-กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 50 ม. 
สูง 0.30 ม. 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
คันตลิ่งท่ีมีความ
ปลอดภัย 

เขื่อนป้องกันตลิ่ งมี
ความแข็งแรงและ
ระบบการระบายน้ ามี
ค ว ามสะดวกและ
ได้รับน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

20 โครงการก่อสร้างเข่ือนเรียงหิน
สายคลองแหลม หมู่ที่ 2 
 

เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของ
ตลิ่งและ
ปูองกันน้าํท่วม 

ยาว 100 ม. 
ลาดเอียง3.50
ม. 
หนา  0.30 ม. 

1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
คลองที่ได้มาตรฐาน 
และปลอดภัย 

เขื่อนปูองกันตลิ่ งมี
ความแข็งแรงและ
ระบบการระบายน้าํมี
ค ว ามสะดวกและ
ได้รับน้ําดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 
 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ถนนคลองแหลมฝัง่
ตะวันตก หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้าํท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. 
ระยะ 150 ม. 

- - - 530,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

22 โครงการขุดลอกคลองตะโล้             
หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงระบบคู
คลองให้เป็นประโยชน์
ในการเกษตร 

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 4  ม.  
ยาว 2,000 ม. 
ลึก 1.50 ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

23 โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. 
ทางเข้ามัสยิดหัวตะเข้ หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้นเกิดความ
สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุง
สะพาน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 
8 ม. 

- 300,000 300,000 300,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

24 โครงการขยายเขตประปา (ถนน
คลองแหลมฝั่งตะวนัตก) หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ประปาใช ้

ขยายเขต
ประปา 
-ระยะทาง  
1,100 ม. 

- 
 

915,000 
 

915,000 
 

915,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น มี น้ํ า
สะอาดใช้อุป โภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงฝายปาก
คลองแหลมและปลายคลอง
แหลม  หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาระบบ
กักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

ฝายกันน้ํา -
จํานวน 2 จุด 

- 
 

- 
 

30,000 
 

- จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองแหลมตะวันตก 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีข้ึน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

330,000 
ยาว 150ม. 

 

429,000 
ยาว 200ม. 

 

429,000 
ยาว 200ม. 

 

429,000 
ยาว 200ม. 

 

จํานวน ที่เพ่ิมข้ึน
ของเส้นทาง
คมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 
27 โครงการเสริมไหล่ทางสาย

คล อ ง แ ห ล มต ะ วั น ออก                 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
สูง 0.60 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสามง่าม ตั้งแต่บ้านนาย
สวิงมงคล – บ้านนางแจ๋ว 
ตรีดารา หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีข้ึน 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 200 ม.    
หนา 0.15 ม. 

- 429,000   429,000   429,000   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

29 โครงการปรับปรุงสะพาน 
คสล. ทางเข้ามัสยิดหัวตะเข้ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีข้ึน 

สะพาน คสล. 
-กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 6.00 ม.     

- 120,000 120,000 120,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

30 
 

หมู่
3 

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.   
จุดบ้านนางสมบูรณ์  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อพัฒนาสะพาน
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
ขึ้น และพร้อมใช ้

สะพาน คสล.   
(ตามแบบ
แปลนทาง
ราชการ
กําหนด) 

- 600,000 600,000 600,000 จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
สบาย ใจ   มี ค ว าม
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

31 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้
หัวกระทุ่ม หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาสะพาน
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
ขึ้น และพร้อมใช ้

ซ่อมแซม
สะพานไม ้

- 50,000 50,000 50,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
สบาย ใจ   มี ค ว าม
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

32 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
สายหัวกระทุ่ม (จุดบ้านนาง
ทองหยิบ ดีขั้ว)  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้นและ
เกิดความสะดวก
ปลอดภัย 

สะพาน คสล. 
-กว้าง 7 ม.   
ยาว 12 ม. 

- - 
 

- 2,000,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
สบาย ใจ   มี ค ว าม
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างประตูน้ํา 
ปิด – เปิด บริเวณหน้า
มัสยิดคลองแหลม หมู่ที่ 3 

เพื่อปูองกันน้ํา
ท่วม 

ก่อสร้าง
ประตูน้ํา ปิด – 
เปิด ขนาด 
0.30 เมตร สูง 
1.50 เมตร 

60,000 - - - ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบ 

ปัญหาน้ําท่วมขังหมด
ไป 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

34 โครงการเสริมคันตลิ่งคลอง                        
ท่าแร้ง ตลอดแนว หมู่ที่ 3  
 

เพ่ือปูองกันการ
กัดเซาะและ
พังทลายของริม
ตลิ่ง 

คันตลิ่ง 
-กว้าง 3 ม.  
ยาว 2,000 ม.            
หนา 0.20 ม. 

250,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
คลองท่ีได้มาตรฐาน 
และปลอดภัย 

เขื่อนป้องกันตลิ่ งมี
ความแข็ งแรงและ
ระบบการระบายน้ ามี
ค ว ามสะดวกและ
ได้รับน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

35 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศาลาบ้านหัวกระทุ่ม หมู่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ศาลาที่
ปลอดภัยในการ
เข้าพักชั่วคราว 

ศาลา 1 หลัง 
-ยกพื้นสูง ปู
กระเบื้อง ต่อ
เติมฝูาเพดาน 
หลังคา 

- - - 
 

70,000 จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ศาลาท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

มีศาลาที่พร้อม ใช้
งานและปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

36 โครงการซ่อมแซมศาลา SML 
คลองมอญ หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ศาลาที่
ปลอดภัยในการ
เข้าพักชั่วคราว 

ศาลา 1 หลัง - - - 
 

50,000 จ านวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ศาลาท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

มีศาลาที่พร้อม ใช้
งานและปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

37 โครงการสร้างเข่ือนประตนู้ํา   
สายปลายคลองมอญ                 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อพัฒนาเข่ือน
ประตูน้าํที่มีความ
สะดวกต่อการใช้
งานเกษตรกร 

เข่ือนประตูน้ํา  
-กว้าง 10 ม.  

- 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

38 โครงการก่อสร้างเวทีจริยธรรม 
(มัสยิดคลองแหลม) หมู่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้เวทีจริยธรรม
ที่ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

เวทีจริยธรรม 
-กว้าง 6 ม.  
ยาว 8 ม. มีฉาก 
คสล.ก้ันหลัง
และหลังคาคุม 

- 
 

- 
 

- 200,000 
 

ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

มี เ ว ที จ ริ ย ธ ร ร ม ที่
พ ร้ อม ใ ช้ ง า นแ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (มัสยิดคลอง
แหลม) หมู่ที่ 3 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
สภาพที่ใชง้านได้ดี 
และปลอดภัย 

อาคาร
อเนกประสงค ์
- กว้าง 6 ม  
ยาว 20 ม.  2 ชั้น 

- 
 

- 
 

- 2,000,000 
 

ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

มี อ า ค า ร
อเนกประสงค์ ที่
พร้อมใช้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

40 โครงการก่อสร้างประตูน้ํา 
ปิด-เปิด บริเวณปากคลอง
เจ๊ก หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการน้ําเค็ม-น้ําจืด 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 6 ม. 
พร้อมบานประตู 
เปิด – ปิด 

478,000 - - - ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบ 

ปั ญ ห า จ า ก น้ํ า 
ลดลง 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 
 

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหน้ามัสยิดคลอง
แหลม ตั้งแต่สะพาน – 
ทางโค้ง หมู่ที่ 3 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

ถนน คสล. กว้าง 
4 ม. 
ยาว 143 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 300,000 300,000 300,000 จํานวน ที่เพ่ิมข้ึน
ของเส้นทาง
คมนาคม 

มีระบบคมนาคม
ที่ดีข้ึน 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางวอ – บ้านนางสุ
มล หวังโซ๊ะ หมู่ 3 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 
 

488,000 488,000 488,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ส บ า ย ใ จ   มี ค ว า ม
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

43 โครงการขยายเขตประปา 
สายบ้านนางวอ – บ้านนางสุ
มล หวังโซ๊ะ หมู่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําประปาใช้ 

ขยายเขต
ประปา 
ระยะ 300 ม. 

- - - 120,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น มี
น้ําประปาใช้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

44 โครงการก่อสร้างสะพานไม้ 
เชื่อมหมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 2 ตําบล
ท่าแร้งออก  (จุดบ้านนายยิลิต
ตุ้ม)  หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนาสะพาน
ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน  

สะพานไม ้
-กว้าง 3 ม.  
ยาว 18 ม. 

- 
 

270,000 
 

270,000 270,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
สบาย ใจ   มี ค ว าม
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างสะพานไม้ เชื่อม
หมู่ที่ 4  กับหมู่ที่ 2 ตําบลทา่แร้ง
ออก (จุดบ้านนายซอ  แทงปลา) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนา
สะพานให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน 

สะพานไม ้
-กว้าง 3 ม.  
ยาว 18 ม. 

- 
 

270,000 
 

270,000 
 

270,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
สบาย ใจ   มี ค ว าม
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

46 โครงการลอกคลองตั้งแต่บ้าน
ปูาชู จารีย์  ถึง บ้านนางเจริญ 
ตั้งโซ๊ะ สุดเขต หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ําหรือ
ปูองกันน้าํท่วม 

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 4  ม.  
ยาว 1,500 ม. 
ลึก 1.20 ม. 

80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

47 โครงการวางท่อบล็อก                   
ทางเข้าปุาขวาง หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ําหรือ
ปูองกันน้าํท่วม 

กว้าง 2.70 ม. 
ยาว 3 ม. สูง 2 
ม 

120,000 - - - จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

48 โครงการวางท่อเชื่อมราง
ระบายน้ํา บริเวณซอยข้าง
มัสยิดกลาง หมู่ที่ 4 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

วางท่อขนาด 
0.30 ม.                
ยาว 4 ม. 

- 40,000 40,000 40,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

49 โครงการขยายเขตประปา 
บ้านนางราตรี หมู่ที่ 4 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช ้

ขยายเขต
ประปา 
-ระยะทาง 
 200 ม. 

- - - 150,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนท่ีมี
นํ้าประปาใช้ 

ป ร ะ ช า ช น มี น้ํ า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

50 โครงการขยายเขตประปา 
 (จุดตลาดกลางตําบลทา่แร้ง) 
หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ประปาใช้ทุกครัวเรือน 

ขยายเขต
ประปา  
-ระยะทาง  
100 ม. 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น มี น้ํ า
สะอาดใช้ อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ําเปน็ฝาเหล็ก ตั้งแต่
บ้านนายประสิทธิ พึ่งมา – 
บ้านนายยงค์ เย็นทลู (พร้อม
ขุดลอก) หมู่ 4 

เพ่ือปรับปรุงฝารางระบาย
น้ําให้สะดวกต่อการใช้งาน 

ฝาเหล็ก  
ระยะ 200 ม. 
พร้อมขุดลอก 

- - 100,000 100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ร ะ บ บ ก า ร
ระบายน้ําดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

52 โครงการก่อสร้างถนน                  
แอสฟัลท์ติก สายปุาขวาง 
– บ้านหัวกระทุ่ม หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนแอสฟัลท์
ติก -กว้าง 4.00 
ม. ยาว 350 ม. 
หนา 0.05 ม. 

- 476,000 476,000 476,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความสบายใจ  
มีความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

53 
 

หมู่
5 

โครงการปรับปรุงถนนทาง
ขึ้นสะพานวัดบันไดทอง หมู่ที่ 
5 

เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพดีขึ้น พร้อม
ใช้งาน 

ปรับปรุงถนน 
-กว้าง 5 ม. ยาว 
25 ม.  หนา 
0.15 ม. 
พร้อมราง 

150,000 - 
 

- 
 

- จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความสบายใจ  มี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 โครงการขยายไหล่ทาง (นายสม
พิศ นิลสลับ – บ้านนายหนู)  
หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพดี
ขึ้น พร้อมใช้
งาน 

ไหล่ทาง 
-กว้าง 1.5 ม. 
ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- 40,000 40,000 40,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สบ า ย ใ จ   มี ค ว า ม
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

55 โครงการก่อสร้างถนนหินผุ             
หินคลุก 
(ตั้งแต่บา้นนายชาญยทุธ ยอดสี
เขียว – สะพานไม้กลางนา)  หมู่
ที่ 5 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพดี
ขึ้น พร้อมใช้
งาน 

ถนนหินผุหิน
คลุก 
-กว้าง 6 ม.   
ยาว 1,00 ม. 
หนา 0.30 ม. 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สบ า ย ใ จ   มี ค ว า ม
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ตั้งแต่บ้านนายชุบ – ริมเขื่อน) 
หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีข้ึน 

ถนน คสล.  
-กว้าง 6.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 

450,000 
(ช่วงแรก) 

ยาว 150 ม.           

495,000 
(ช่วงที่ 2) 

ยาว 165 ม.           
 

495,000 
 

495,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

57 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
(สายหมอชอน – บ้านนางช่วย) 
หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือพัฒนาท่อ
ระบายน้ําให้อยู่
ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน 

ท่อระบายน้ํา 
ขนาดØ 0.50 
ม.  ยาว 250 ม.    
ลึก 0.60 ม. 

- 375,000 375,000 375,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
(ตั้งแต่บา้นปูาราบชนสะพาน
มัสยิด) หมู่ที่ 5 ทั้ง 2 ฝั่งๆละ 66 
เมตร 
 

เพ่ือพัฒนาราง
ระบายน้ําให้อยู่
ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้าํ 
กว้าง 06.0 ม.
ยาว 132 ม.              
ลึก 0.50 ม. 

- 369,600 369,600 369,600 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

59 โครงการเสริมคันตลิ่ง                              
สายแม่น้ําเพชรบุรี                    
ตลอดแนว  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อเพิ่มระดับ
คันตลิ่ง 
ปูองกันน้าํท่วม 

สูง 0.30 ม. 
ยาว 900 ม. 
กว้าง  2.50 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบ 

ปัญหาน้ําท่วมลดลง กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564(บาท) 

60 
 
 

โครงการสร้างเข่ือนปูองกัน
ตลิ่งริมแม่น้ําเพชรบุรี สาย
บ้านไร่ผัก  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อปูองกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพงั 

เข่ือน 
-กว้าง 5 ม.  
ยาว 50 ม.  
หนา 0.30 ม. 

- - 5,000,000 
 

5,000,000 
 

ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบ 

ปั ญ ห า น้ํ า ท่ ว ม ขั ง
หมดไป 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

61 โครงการเสริมทํานบปากคลอง     
ท่าแร้ง บา้นนางประยูร หมู่ 5 
 

เพื่อปูองกันน้ํา
ท่วมในตําบล    
ท่าแร้ง 

-เสริมทํานบสูง
กว่าระดับเดิม  
1 ม.  

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

62 โครงการสร้างเข่ือนปากคลอง     
ท่าแร้ง หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาเข่ือน
ประตูน้าํที่มีความ
สะดวกต่อการใช้
งานเกษตรกร 

เข่ือนประตูน้ํา  
1 จุด 

- - - 20,000,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

63 โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบน้าํ
ระบบไฟฟูาหรือน้ํามนั 
บริเวณปากคลองทา่แร้ง หมู่ที่ 
5 

เพื่อพัฒนาระบบ
ส่งน้าํให้เกษตรกร 

เครื่องสูบน้ํา
ระบบไฟฟูาหรือ
น้ํามัน 

- - - 20,000,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของระบบระบายนํ้า
ได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

64 โครงการทําคานเทครีบ 
ตั้งแต่สะพานคู่ – บ้านปูา
นิด สูง 40 ซม. หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มระดับคัน
ตลิ่ง 
ปูองกันน้าํท่วม 

สูง 0.40 ม. 
หนา 0.10 ม. 
ยาว 200 ม. 

120,000 - - - ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

ปัญหาน้ําท่วมลดลง กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

65 โครงการเรียงหินใหญ่สาย
ปากคลองท่าแร้ง (บริเวณ
เชื่อมต่อจากจุดเรียงหิน
เดิม) หมู่ที่ 5 

เพ่ือปูองกันน้ํา
กัดเซาะตลิ่งพัง 

ความยาวสัน
เขื่อน 100 
เมตร ลาดเอียง 
5.00 เมตร หนา 
0.30 เมตร  

770,000 770,000 - 
 

- 
 

ระยะ ที่เพ่ิมขึ้น
ของเขื่อนที่มี
ความปลอดภัย 

เขื่อนปูองกันตลิ่งมี
ความแข็งแรงและ
ระบบการระบายดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ํา 
ตั้งแต่ปากคลองท่าแร้ง – วัด
กุฏิ หมู่ที่ 5 

เพ่ือสร้างผนัง
กั้นน้ําปูองกัน
น้ําท่วม 

ผนังก้ันน้ํา 
ระยะ 850 ม. 
สูง 0.70 ม. 

- 947,000 947,000 947,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมหมด
ไป 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

67 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
อาคารตากพืชผลทางการ
เกษตร พร้อมประตูปิด-เปิด 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือก่อสร้างรั้ว
รอบอาคาร 

รั้ว ยาว 87 ม. 
สูง 1.35 ม. 
พร้อมประตูเปิด
ปิด 

- 269,000 269,000 269,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

อ า ค า ร มี รั้ ว ร อ บ
ขอบชิด 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564(บาท) 

68 
หมู่
6 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ตั้งแต่บ้านนายประสงค์ – วัด
ใหม ่หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีขึ้น 

ถนน คสล.  
ช่วงแรก 
กว้าง 4.5 ม. 
ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 
กว้าง 4.5 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 3 ,4 ,5 
กว้างประมาณ                   
4.5 ม.(ตาม
สภาพจริง) 
ยาวช่วงละ 200 
ม. 
หนา 0.15 ม. 

880,000 
(ช่วงที่ 1 
430,000 
ช่วงที่ 2  

450,000) 

450,000 
(ช่วงที่ 3) 

 

450,000 
(ช่วงที่ 4) 

 

450,000 
(ช่วงที่ 5) 

 

จํานวน ที่
เพ่ิมข้ึนของ
เส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

 



80 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 โครงการเสริมคันตลิ่ง 6 จุด หมู่ที่ 
6 
- จุดบ้านนายอําพรถึงบา้นนายสา
นิต 
- จุดบ้านนางเฉลา 
- จุดบ้านนายสชุิน 
- จุดบ้านนางอารยา 
- จุดบ้านนางสาํอางถึงวัดใหมฯ่ 
- จุดบ้านนางยุพนิ  

เพ่ือปูองกันการ
กัดเซาะและ
พังทลายของริม
ตลิ่ง 

เสริมคันตลิ่ง  
6 จุด  
กว้าง 2.50 ม. 
ยาวรวม 180 ม. 
หนา 0.30 ม. 

-  - 180,000 - จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของคันตล่ิงท่ีมี
ความปลอดภัย 

เขื่อนปูองกันตลิ่ งมี
ความแข็ งแรงและ
ระบบการระบายน้ํามี
ค ว า มสะดวกและ
ได้รับน้ําดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

70 โครงการเสริมถนนหินผุ หินคลกุ   
สายคลองชลประทานเชื่อมเหมือง
เจ๊ก  หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดี  พร้อมใช้งาน 

ถนนหินผุหินคลุก 
-กว้าง 3 ม.   
ยาว 150 ม.  
หนา 0.20 ม.   

- 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

 



81 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้าน อ.โกสีย์ หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 40 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 62,400 62,400 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคม
ที่ดีข้ึน 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

72 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
(ถนนสายเลียบคลองสายเหมือง
เจ๊ก)  หมู่ที่ 6 

เพ่ือปรับปรุงท่อ
ระบายน้ําให้
สะดวกต่อการใช้
งาน 

ท่อระบาย - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบบการระบาย
น้ําดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

73 โครงการวางท่อระบายน้ํา (ตั้งแต่บ้าน
นางสําเริง  ศรีกรช  ลงท่อระบายน้ํา
ถนนเหมืองเจ๊ก   หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

รางระบายน้าํ 
-ขนาด Ø  
0.40  ม.  
 ยาว 35 ม. 
พร้อมบ่อพัก 

100,000 - - 
 

- จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของระบบระบาย
นํ้าได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

ระบบการระบาย
น้ํามีความสะดวก
และได้รับน้ําดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

 



82 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างสะพานขา้ม
แม่น้ําเพชร บริเวณวัดกุฏิ                  
หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนา
สะพานให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน 

สะพาน คสล. 
-กว้าง                   
7.00 ม.  
ยาว 50 ม. 

- - 
 

- 9,000,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

75 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ํา 
บริเวณบ้านนางลูกอินทร์ กลาง
อรัญ หมู่ที่ 6 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม
ขัง และรองรับ
น้ําทิ้งจาก
บ้านเรือน 

ซ่อมแซมราง 
-ระยะ 150 ม. 

- 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

76 โครงการซ่อมแซมประตูน้ําและ
ท่อ จุดปากท่อเหมืองตาด้วง หมู่
ที่ 6 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม
ขัง และรองรับ
น้ําทิ้งจาก
บ้านเรือน 

ซ่อมแซม
ประตูน้าํและ
ท่อ 
 

- 
 

45,000 45,000 45,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการระบายน้ํามี
ความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบน้าํไฟฟาู 
บริเวณเหมืองตาด้วง  หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนา
ระบบสง่น้าํให้
เกษตรกร 

เครื่องสูบน้ํา
ระบบไฟฟูา 

- - - 20,000,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของระบบระบายนํ้า
ได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

ระบบการระบาย
น้ํามีความสะดวก
และได้รับน้ําดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

78 โครงการวางท่อระบายน้ํา จุดเหมือง
ตาด้วงสู่แก้มลงิคลองชลประทานและ
จุดแก้มลิงคลองชลประทานสู่คลอง
ชลประทาน (คลอง 1 ซ้าย สายใหญ่ 
3) พร้อมบานประต ู

เพื่อพัฒนา
ระบบสง่น้าํให้
เกษตรกร 

วางท่อพร้อม
บานประตูเปิด
ปิด 

- 150,000 150,000 150,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของระบบระบายนํ้า
ได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

ระบบการระบาย
น้ํามีความสะดวก
และได้รับน้ําดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

79 โครงการตัดต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ํา
เพชรบุรี  บริเวณวัดกุฏิ – วัดใหญ่
สุทธาวาส หมู่ 6 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม 
ร่มร่ืน 

ตัดต้นไมท้ี่อาจ
ก่ออันตราย 

- - 
 

- 
 

720,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนเกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

80 โครงการเสริมไหล่ถนน สายวัด
กุฏิ – วัดใหม่ หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีขึน้ 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 800 ม. 
สูง 0.40 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

81 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ํา 
ตั้งแต่วัดกุฏิ – วัดใหม่ หมู่ที่ 6 

เพ่ือสร้างผนัง
กั้นน้ําปูองกัน
น้ําท่วม 

ผนังก้ันน้ํา 
ระยะ 600 ม. 
สูง 0.70 ม. 

- 668,000 668,000 668,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมหมด
ไป 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมฝังท่อระบายน้ํา บริเวณ
เหมืองตาด้วง หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีข้ึน 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4.50 ม.  
ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พร้อมฝังท่อ 

- 374,000 374,000 374,000 จํานวน ที่เพ่ิมข้ึน
ของเส้นทาง
คมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมฝังท่อระบายน้ํา 
บริเวณเหมืองเจ๊ก หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีขึ้น 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พร้อมฝังท่อ 

- 392,000 392,000 392,000 จํานวน ที่เพ่ิมข้ึน
ของเส้นทาง
คมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

84 
 

หมู่
7 

โครงการเสริมลูกรัง สายบ้าน
นายเสวก นลิใบ – นางละมูล 
ทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีขึ้น  เกิดความ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรัง 
ระยะ 90 ม. 

- 45,000 45,000 45,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณทางลงบา้นในพัฒนา              
ซอย 1 หมู่ที่ 7 
 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีขึ้น  และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. 
ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ํา ซอยบ้าน
นายสมควร ตุ้มทอง – บ้านนาย
เต็ม แดงประดับ  หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
คมนาคมและ
ปูองกันน้ําท่วม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.  
กว้าง 3  ม. 
ยาว 80 ม.        
หนา 0.15 ม.  
รางระบายน้ํา 
กว้าง 0.50  ม. 
ยาว 80 ม.      
ลึก 0.70 ม.  

200,000 - 
 

- - จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ระบบการคมนาคมมี
มาตรฐานและการ
ระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล.           
ซอยเจริญสุข ซอย 2 หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.              
กว้าง 3  ม.  
ยาว 500 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 750,000 750,000  จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน  

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

88 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา 
พร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้านยดีอน 
นาคสุข – บ้านผู้ใหญ่บ้าน
อธิวัฒน์ นาคสุข หมู่ที่ 7 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง และ
รองรับน้ําทิ้งจาก
บ้านเรือน 

ท่อระบายน้ํา 
-ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว 6 ม. 

- 50,000 50,000 50,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของระบบระบาย
นํ้าได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

ระบบการระบาย
น้ํามีความสะดวก
และได้รับน้ําดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

89 โครงการวางท่อระบายน้ํา  
(จุดบ้านนายสหากบัวงาม)                
หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง และ
รองรับน้ําทิ้งจาก
บ้านเรือน 

ท่อระบายน้ํา 
-ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว 6 ม. 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของระบบระบาย
นํ้าได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

ระบบการระบาย
น้ํามีความสะดวก
และได้รับน้ําดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

90 โครงการขยายเขตประปา             
ซอยเจริญสุข ซอย 2 หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ําประปาใช ้

ขยายเขตประปา 
-ระยะทาง 
 500 ม. 

- - - 250,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของครัวเรือนท่ีมี
นํ้าประปาใช้ 

ป ร ะ ช า ช น มี น้ํ า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

 



88 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

91 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร (บริเวณทางแยก
ร้านอาหารจันทร์ผา) หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาระบบ
จราจรให้
ปลอดภัย พร้อม
ใช้งาน 

เสาสัญญาณไฟ
จราจร 

- - 
 

- 1,000,000 
 

ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนที่สัญจร
เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

92 โครงการจัดหาสถานที่ก่อสร้าง
ศาลากลางหมู่บา้น/ศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
มีที่ดินสร้างศาลา
ที่พร้อมใช้งาน 

ที่ดินสาธารณะ
พร้อมใช้
ประโยชน ์
1 แห่ง 

- - 
 

- 
 

400,000 ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

มีที่ดินพร้อมสร้าง
ศาลาอเนกประสงค ์

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

93 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติทางเข้าศูนย์สาธิตพืชไร่
และพืชสวนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

เพื่อก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
ให้สมพระเกียรติ
กับโครงการ
พระราชดาํริ 

กว้าง 1.50 ม. 
ยาว 2.50 ม. 
สูง 3.50 ม. 

90,000 - - - ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

บริเวณโครงการอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดํ า ริ มี ภู มิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

94 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
วางท่อระบายน้ํา 3 จุด หมู่ที่ 7 
- ซอยมิยาซาว่า 2 จุด – ซอย
บ้านในพัฒนา 1 จุด 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดีขึ้น 

ท่อ Ø 1.00 ม.
ยาวรวม 30 ม. 

- 210,000 210,000 210,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้น
ของเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

95 โครงการก่อสร้างเข่ือนเรียง
หินยาแนว คลองท่าแร้ง หมู่
ที่ 7 พร้อมบันไดท่าน้ํา จุด
บ้านครูซอ จุดบ้านย๊ะตุ้ม 
และจุดบ้านยีดอน 

เพื่อปูองกันน้ํา
ท่วม 

เรียงหินยาแนว 
ลาดเอง 3.50 ม.  
ยาว  130  ม. 

- 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมหมด
ไป 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบชายคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 
7 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีข้ึน 

ถนน คสล. 
-กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 250 ม. 
หนา 0.30 ม. 
 

- - 343,000 343,000 จํานวน ที่
เพ่ิมข้ึนของ
เส้นทาง
คมนาคม 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

97 โครงการเรียงหินใหญ่ (สาย
คลองท่าแร้ง) หมู่ที่ 2, 3 ,4 
 

เพื่อปรับปรุง
ระบบคูคลองให้
เป็นประโยชน์ใน
การเกษตร 

เข่ือนเรียงหิน
ใหญ่ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะ ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เขื่อนท่ีมีความ
ปลอดภัย 

เขื่อนปูองกันตลิ่งมี
ความแข็งแรงและ
ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ได้รับน้ําดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

98 โครงการจัดทําปูาย
ประชาสัมพนัธ์บอกเขต/บอก
ทาง ในพืน้ที่ตาํบลท่าแร้ง 
หมู่ 1 - 7 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ด ี

ปูาย
ประชาสัมพนัธ์
บอกเขต/บอก
ทาง 

- - 
 

- 40,000 
 

ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนทั่ ว ไ ป
ส า ม า ร ถ รั บ รู้
เส้นทางการสัญจร 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

99 โครงการเสริมคันตลิ่งคลอง                  
ท่าแร้ง  หมู่ที่ 4,5,7 
 

เพ่ือปูองกันการ
กัดเซาะและ
พังทลายของริม
ตลิ่ง 

คันตลิ่ง 
-กว้าง 2.5 ม.  
ยาว 2,500 ม.            
หนา 0.20 ม. 

600,000 600,000 
 

600,000 
 

600,000 จํานวน ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เขื่อนท่ีมีความ
ปลอดภัย 

เขื่อนปูองกันตลิ่งมี
ความแข็งแรงและ
ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ได้รับน้ําดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

100 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 
บริเวณจุดเสี่ยง ภายในตําบล   
ท่าแร้ง 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุบริเวณ
ทางแยกจุดเสี่ยง 

กระจกโค้ง
ขนาด 18 นิ้ว 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนที่สัญจร
เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

101 โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ/คลองดาดต่างๆ ใน
พื้นที่หมู่ 1 -7 
-จุดที่ไดรับความเดือดร้อน 

เพื่อปรับปรุง
ระบบคูคลองให้
เป็นประโยชน์ใน
การเกษตร 

ธรรมชาติ/
คลองดาดต่างๆ 
หมู่ที่ 1-7 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ได้รับน้าํดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

102 โครงการขุดสระเพื่อจัดทําแก้ม
ลิง หมู่ที่ 1 

เพื่อรองรับน้ํา
ปูองกันน้าํท่วม
และบรรเทาภัย
แล้ง 

แก้มลิงขนาด 
27 ไร ่

20,000,000 - - - ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

ปัญหาน้าํท่วมและ
ภัยแล้งลดลง 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนสาํหรับสนบัสนุน
อาหารกลางวัน สําหรับ                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน

ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด. 
ในสังกัด อบต.
ท่าแร้ง 

สนับสนนุ
ค่าอาหาร
กลางวันให้

ศพด. ในสังกัด 
อบต.ท่าแร้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

2 เงินอุดหนุนสาํหรับสนบัสนุน 
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

เพ่ือสนับสนุน

ค่าอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

สนับสนนุ
ค่าอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

นักเรียนมีนมดื่ม กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

3 เงินอุดหนุนสาํหรับสนบัสนุน 
อาหารเสริม (นม) สาํหรับ                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน

ค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. ใน
สังกัด อบต.    
ท่าแร้ง 

สนับสนนุ
ค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. ใน
สังกัด อบต.    

ท่าแร้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กเล็กมีนมดื่ม กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการศึกษาดูงานและ
พัฒนาการศึกษาบุคลากรของ                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ทางการศึกษา 

บุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กผ่าน
การศึกษาดูงาน 

1 คร้ัง 

15,000 
15,000(60) 

15,000(59) 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 จํานวนครูทั้งหมดท่ี
เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

5 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน,
ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน 

เยาวชนผ่าน
การอบรม
ความรู้เรื่อง
ประชาคม

อาเซียน 1 คร้ัง 

100,000 
100,000(60) 

40,000(59) 
 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวน ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านการอบรม
ความรู้เรื่อง
ประชาคมอาเซียนดี
ขึ้น 

เยาวชนมีความรู้
เร่ืองอาเซียนดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

6 เงินอุดหนุนสาํหรับสนบัสนุน              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

เพื่อสนับสนุนค่า
ค่าจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา 

จัดซื้อวัสดุ
การศึกษา 

180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ ความพึง
พอใจของผู้ปกครอง
เด็กเล็ก 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก                        
(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์
การเรียน,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก                         

1) ค่าหนังสือเรียน  
อัตราคนละ 200 
บาท/ปี   
2) ค่าอุปกรณ์การ
เรียน  อัตราคนละ 
200 บาท/ปี   
3)  ค่ า เครื่ องแบบ
นักเรียน  อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี   
4 )  ค่ า กิ จ ก ร ร ม
พัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430 บาท/ปี   

 

- 112,000 
 

112,000 
 

112,000 
 

ร้อยละ ความพึง
พอใจของผู้ปกครอง
เด็กเล็ก 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

กําจัดลูกน้าํและ
ยุงลายพร้อมให้
ความรู ้

50,000 
50,000(60) 
10,000(59) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับการ
ปู อ ง กั น โ ร ค
ไข้เลือดออก 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

2 โครงการส่งเสริมระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ให้แก่ประชาชน(สปสช.) 

เพื่อสงเสริมการ
สาธารณสุขของ
ตําบล 

สมทบ
งบประมาณใน
การจัดการทาง
สาธารณของ

กองทุน สปสช. 

90,000 
90,000(60) 
90,000(59) 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

3 โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาพรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) 

เพ่ือควบคุม
และปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า
ให้กับ
ประชาชน 

สัตว์เลี้ยงได้รับ
การฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ

สุนัขบ้า 
800 ตัว 

15,000 
15,000(60) 
12,000(59) 

20,000  20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนและสัตว์
เลี้ยงได้รับการการ
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์และเพศศึกษา 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 

เยาวชนได้รับการ
อบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์ 
 1 คร้ัง 

20,000 
20,000(60) 
20,000(59) 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เ ย า วชนมีความรู้
เรื่องโรคเอดส์และ
เพศศึกษามากขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

5 โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ อสม.ตาํบล
ท่าแร้ง 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานให้กับ 
อสม. 

อสม.ตําบล 
ท่าแร้งได้รับการ

อบรมเพิ่ม
ศักยภาพ  
 1 คร้ัง 

20,000 
20,000(59) 
20,000 58) 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

อสม.มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหนา้ที่เพิ่มขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

6 โครงการรักปลอดภัย  สดใส
อย่างวัยทีน 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เยาวชน 

เยาวชนได้รับการ
อบรม เรื่อง
เพศสัมพันธ ์

1 คร้ัง 

20,000 
20,000(60) 
20,000(59) 

 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เยาวชนมีความรู้
เรื่องโรคเอดส์และ
เพศศึกษามากขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการ “การปูองกันโรค” 
โดยผู้นาํเด็กและเยาวชนด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ (อสม.
จิ๋ว) 

เพื่อส่งเสริมการ
ปูองกันโรค สร้าง
เสริมสุขภาพให้เด็ก
และเยาวชน 

ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 1 

คร้ัง 

- 20,000  20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ในการปูองกัน
โรค สร้างเสริม
สุขภาพเพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์ให้กับเยาวชน
ตําบลท่าแร้ง 

เพื่อส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์
ให้กับเยาวชน 

ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 1 

คร้ัง 

- 20,000  20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชนมี
ความฉลาดทาง
อารมณ์เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการรักเป็นปลอดภัย ไม่
ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ ์

เพื่อส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับเพศศึกษา
ให้กับเยาวชน 

ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 1 
คร้ัง 

- 20,000  20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
เพศศึกษาเพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ดูแลสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายุดว้ย
การแพทย์แผนไทย 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุด้วย
การแพทย์แผนไทย 

ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 1 

คร้ัง 

- 30,000  30,000  30,000  ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้และทักษะ
ด้านการแพทย์แผน
ไทย 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินเพื่อ
ช่วยเหลือให้ผู้
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับเบี้ยยัง

ชีพตามเกณฑ์ 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
 

ร้อยละร้อย ของ
จํานวนผู้ที่มีสิทธิ์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ครบตามเกณฑ์ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
อบต.ท่าแร้ง 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเงินเพื่อ
ช่วยเหลือให้
ผู้คนพิการ 

กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับเบี้ยยัง

ชีพตามเกณฑ์ 

1,310,000 1,310,000  1,310,000  1,310,000  ร้อยละร้อย ของ
จํานวนผู้ที่มีสิทธิ์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ครบตามเกณฑ์ 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
อบต.ท่าแร้ง 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ่ายเงินเพื่อ
ช่วยเหลือให้ผู้
ผู้ปุวยเอดส์ 

กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับเบี้ยยัง

ชีพตามเกณฑ์ 

90,000 90,000  90,000  
 

90,000  
 

ร้อยละร้อย ของ
จํานวนผู้ที่มีสิทธิ์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ครบตามเกณฑ์ 

ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง / ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้กับประชาชน  

เพื่อสร้างที่อยู่
อาศัยที่ปลอดภัย
ให้กับประชาชน 

บ้าน/ที่อยู่
อาศัยได้รับการ

ซ่อมแซม 

100,000 
100,000(60) 
100,000(59) 

100,000 100,000 100,000 จํานวนบ้านของ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การซ่อมแซม 

ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัยมั่นคงแข็งแรง 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
การฝึกอาชีพ 1 

คร้ัง 

20,000 
20,000 (60) 
20,000 (59) 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวน ที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพ 

ป ร ะ ช า ช น ตํ า บ ล    
ท่าแร้งมีรายได้เพิ่ม
มากข้ึน 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

2 โครงการส่งเสริมทักษะดา้น
อาชีพระยะสั้นให้กับผูสู้งอายุ 
และผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
และผู้พิการมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มข้ึน 

กลุ่มผู้สูงอายุ
ได้รับการฝึก
อาชีพ 1 คร้ัง 

20,000 
20,000 (60) 
20,000 (59) 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวน ที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพ 

ป ร ะ ช า ช น ตํ า บ ล     
ท่าแร้งมีรายได้เพิ่ม
มากข้ึน 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

3 โครงการส่งเสริมทักษะดา้น
อาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มข้ึน 

เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การฝึกอาชีพ

ระยะสั้น  
1 คร้ัง 

20,000 
20,000 (60) 
20,000 (59) 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวน ที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพ 

ป ร ะ ช า ช น ตํ า บ ล    
ท่าแร้งมีรายได้เพิ่ม
มากข้ึน 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเยี่ยมบ้าน ดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ        
คนพิการ ผู้ปุวยเร้ือรัง และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมแนว
ทางการดูแล
สุขภาพให้แก่
ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปุวย
เร้ือรัง และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เยี่ยมและตรวจ
สุขภาพ

ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปุวย
เร้ือรัง และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1 คร้ัง 

20,000 
20,000(60) 
20,000(59) 

 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ ปุ วย เรื้ อรั ง  และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลที่ดีขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายผุู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

กลุ่มเปูาหมาย
ผ่านการศึกษาดู

งาน 1 ครั้ง 

50,000 
50,000(60) 
50,000(59) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ ด้ อย โอกาส
ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 
6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

สตรีตําบลท่าแร้ง 
 

เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพ
บทบาทสตรี
ตําบลท่าแร้ง 

สตรีตําบลท่า
แร้งได้รับการ
อบรมเพิ่ม
ศักยภาพ 
 1 คร้ัง 

50,000 
20,000 (60) 
20,000 (59) 

 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

สตรีตําบลท่าแร้งมี 
ศักยภาพเพิ่มข้ึน 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา                    
สัมพันธป์ฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล่นกีฬา 

จัดกิจกรรม
กีฬาศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 1 ครั้ง 

20,000 
20,000 (60) 
20,000 (59) 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ท่ีเพิ่มขึ้น
ของผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการท่ีเป็น
กลุ่มเปูาหมายมี
พัฒนาการดีขึ้น 

เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

2 โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ตําบลต้านยาเสพตดิ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลท่าแร้งมี
สุขภาพแข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขัน
กีฬาตําบล  

1 คร้ัง 

80,000 
80,000 (60) 
80,000 (59) 

 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ 
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง 
การศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจําตาํบลท่าแร้ง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลท่าแร้งมี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ และห่างไกล
ยาเสพติด 

ลานกีฬา
มาตรฐาน 1

แห่ง 

900,000 - 
 

- 
 

- ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ 
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างสระว่าย
น้ํา 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ตําบลท่าแร้งมสีระ
ว่ายน้ําไว้ออกกําลัง
กาย 

สระว่ายน้ํา
มาตรฐาน 1

แห่ง 

- - 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ 
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันภัย
เบื้องต้น 

เพ่ือให้ความรู้
เรื่องการ
ปูองกันภัยพิบัติ
แก่ประชาชน 

จัดอบรมให้
ความรู้

เกี่ยวกับการ
ปูองกันภัย 1 

ครั้ง 

30,000 
30,000 (60) 
30,000 (59) 

 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ความรู้
และวิธีปฏบิัติในการ
ปูองกันภัยพิบัต ิ

สํานักปลัด  
อบต.ท่าแร้ง 

2 โครงการปูองกันและบรรเทา
ภัยแล้ง 

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
ที่เกิดจากภัย
แล้ง 

ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติได้รบั
การช่วยเหลือ
ตามจํานวน
ผู้ประสบภัย 

100,000 
100,000(60) 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู้ประสบภัยได้รบั
การช่วยเหลือ 

สํานักปลัด  
อบต.ท่าแร้ง 

3 โครงการปูองกันและบรรเทา
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อออกหน่วย
บริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

ออกหน่วย
บริการปูองกัน
และบรรเทา

ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

อุบัติ เหตุได้รับการ
ปูองกันและบรรเทา 

สํานักปลัด  
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการปูองกันและบรรเทา
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวนัขึ้นปี
ใหม่ 

เพื่อออกหน่วย
บริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลวันขึ้นปี
ใหม่ 

ออกหน่วย
บริการปูองกัน
และบรรเทา

ในช่วงเทศกาล
วันขึ้นปีใหม ่

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

อุบัติ เหตุได้รับการ
ปูองกันและบรรเทา 

สํานักปลัด  
อบต.ท่าแร้ง 

5 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน
หลักสูตรอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ของ      
อปพร. 

อปพร. ผ่าน
การฝึกอบรม
จํานวน 1 รุ่น 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

อ ป พ ร .  มี
ประสิทธิภาพเพิ่ ม
มากข้ึน 

สํานักปลัด  
อบต.ท่าแร้ง 

 
 

6 โครงการเฝูาระวังปูองกันเด็ก
จมน้ํา และทักษะการช่วย
ผู้ประสบภัยทางน้ําในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือให้ความรู้
ทักษะการเอา
ตัวรอดจากการ
จมน้ําแก่เด็ก
และเยาวชน 

ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

1 ครั้ง 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะการเอาตัว
รอดจากการจมน้ํา 

สํานักปลัด  
อบต.ท่าแร้ง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเพ่ือป้องกันเด็กติด
อยู่ในรถยนต์ 

เพ่ือให้ความรู้
ทักษะการเอา
ตัวรอดจากการ
ติดอยู่ใน
รถยนต์แก่เด็ก 

ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

1 ครั้ง 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กมีทักษะการเอา
ตัวรอดจากการติด
อยู่ในรถยนต์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย 

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชน
ในเร่ืองของยา
เสพติดไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการอบรมให้

ความรู้เรื่อง 
ยาเสพติด 1 คร้ัง 

50,000 
50,000 (60) 
50,000 (59) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนหา่งไกลยา
เสพติด 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

2 โครงการอบรมเยาวชนรุน่
ใหม่รวมใจปลอดยาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้แก้
เยาวชนในเร่ือง
ยาเสพติด 

เยาวชนได้รับการ
อบรมให้ความรู้เรื่อง

ยาเสพติด 
1 ครัง 

20,000 
20,000 (60) 
20,000 (59) 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เยาวชมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ทางการเกษตรตามศาสตร์
พระราชา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้เรียนรู้ทฤษฎี
ภาคเกษตรกรรม
ให้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ประชาชนตําบล     
ท่าแร้งผ่านการอบรม 

1 คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้าน
เกษตรกรรมเพิ่ม
มากข้ึน 

สํานักงานปลัด  
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสร้างตลาดน้ํา       
หมู่ที่ 5 บริเวณวัดบันไดทอง) 

ปรับปรุงแมน่้ํา
เพชรเพื่อให้มี
พื้นที่รองรับเรือ
จําหน่ายสินคา้
พื้นบา้น 

ตลาดน้ํา 1 แห่ง - - - 5,000,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
ประชาชน 

มีตลาดน้ํา 1 เพื่อ
ใช้เป็นสถานที ่
ค้าขายสนิค้าของ
ประชาชน 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการค่ายเยาวชนคน
รักษ์ลุ่มน้ําเพชรบุรี 

เพื่อให้ความรู้
เยาวชนในเร่ืองการ
อนุรักษ์แม่น้ําและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมรณรงค์
สร้างจิตสาํนึก
ให้กับเยาวชน 

1 คร้ัง 

60,000 
60,000 (59) 
20,000 (58) 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
ประชาชน 

ประชาชนเกิด
ความรักและหวง
แหนสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

2 โครงการประชาร่วมใจ     
รักษ์แม่น้ําเพชรบุรี 

เพื่อฟื้นฟูแม่น้ําลาํ
คลองให้สะอาด
และใช้งานได้อย่าง
ถาวร 
 

กิจกรรมรณรงค์
สร้างจิตสาํนึก

ให้กับประชาชน 
1 คร้ัง 

40,000 
40,000 (59) 
30,000 (58) 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
ประชาชน 

ประชาชนเกิด
ความรักและหวง
แหนสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

3 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ
โลกร้อน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนเกิด
จิตสํานึกในการ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
การปลูกปาุ 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้กับตําบล

ท่าแร้งจํานวน     
1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
ประชาชน 

ประชาชนเกิด
ความรักและหวง
แหนสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการตาวิเศษ เพื่อสร้าง
จิตสํานึกให้
เยาวชนและ
ประชาชนทิ้งขยะ
ให้ลงถัง 

เยาวชนและ
ประชาชนร่วม
กิจกรรม 1 ครั้ง 

30,000 
30,000 (60) 
30,000 (59) 

 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
ประชาชน 

ประชาชนเกิด
ความรักและหวง
แหนสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

5 โครงการท่าแร้งรักษ์สะอาด 
“Big cleaning Day” 

เพื่อร่วมกัน
จัดการขยะใน
พื้นที ่

ทุกภาคส่วนร่วมกัน 
Big cleaning Day 

1 คร้ัง  

30,000 
30,000 (60) 
30,000 (59) 

 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
ประชาชน 

ประชาชนเกิด
ความรักและหวง
แหนสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณี
เนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป 

ประชาชนได้
ร่วมงานประเพณี
วันเข้าพรรษา 1 

คร้ัง 

10,000 
10,000 (60) 
10,000 (59) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
ประชาชน 

ประชาชนได้เข้า
ร่วมประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ
อบต.ท่าแร้ง 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
ไทยพุทธ – ไทยมุสลิม 

เพื่อส่งเสริมธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป 

เยาวชน  
ได้รับการอบรม
จริยธรรม 1 ครั้ง 

20,000 
20,000(60) 
40,000(59) 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เยาวชนได้เข้าถึง
ศาสนามากข้ึน 

กองการศึกษาฯ
อบต.ท่าแร้ง 

3 โครงการส่งเสริมการสวด
มนต์หมู่สรภัญญะ 

เพื่อส่งเสริมธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป 

เยาวชนไทยพทุธได้
เข้าร่วมประกวด

สวดมนต์หมู่ 1 ครั้ง 

15,000 
15,000 (60) 
15,000 (59) 

15,000 
 

15,000 15,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เยาวชนได้เข้าถึง
ศาสนามากข้ึน 

กองการศึกษาฯ
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการอ่าน
คัมภีร์อัลกุรอาน 

เพื่อส่งเสริมธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป 

เยาวชนมสุลิมได้
เข้าร่วมอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอาน 1 
คร้ัง 

30,000 
30,000 (60) 
15,000 (59) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เยาวชนได้เข้าถึง
ศาสนามากข้ึน 

กองการศึกษาฯ
อบต.ท่าแร้ง 

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจ
ให้เด็กและ
เยาวชน 

เยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 1 คร้ัง 

20,000 
20,000(60) 
10,000(59) 

 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกที่ด ี

กองการศึกษาฯ
อบต.ท่าแร้ง 

6 โครงการอบรมสร้างลักษณะ
ที่ดี และการปลูกฝังดา้น
คุณธรรม “ฉันเป็นเด็กดี” 

เพิ่มพัฒนาเด็ก
และเยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 
1 คร้ัง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจรยิธรรม 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

เพื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ให้
คงอยู่ตลอดไป 

เด็กและเยาวชน
ผ่านการอบรม      

1 คร้ัง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
เพิ่มข้ึน 

กองการศึกษาฯ
อบต.ท่าแร้ง 

 

8 โครงการอบรมจริยธรรม  
อิสลามตําบลท่าแร้ง 

เพื่อส่งเสริม
ศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนมุสลิม
ได้รับการอบรม
จริยธรรม 1 คร้ัง 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนได้เข้าถึง
ศาสนามากข้ึน 

กองการศึกษาฯ
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตาํบล  

เพื่อสร้างสรรค์การมี
ส่วนร่วมให้กับ
ประชาชน 

จัดเวทีประชาคม 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

20,000 
20,000 (60) 
20,000 (59) 

20,000 
 

20,000 20,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหาของ
ประชาชนได้รับ
การแก้ไข 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

2 โครงการ อบต. พบ
ประชาชน 

เพื่อบริการ/รับฟัง
ปัญหาประชาชน
นอกพื้นที ่

ออกหน่วย
บริการประชาชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหาของ
ประชาชนได้รับ
การแก้ไข 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อบต. 
และศึกษาดูงานหนว่ยงาน
อื่น 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติและ
ประสบการณ์ในการ
ทํางาน 

บุคลากรได้
ศึกษาดูงาน

หน่วยงานอื่น 1
ครั้ง 

250,000 
20,000 (60) 
20,000 (59) 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากรมี
ประสบการณ์ใน
การทํางานมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

4 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมให้
บุคลากรของ อบต. 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจให้แก่บุคลากร
ขององค์กรฯ 

บุคลากรได้รบั
การอบรม 1 ครั้ง 

10,000 
10,000 (60) 
10,000 (59) 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการฯมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการ อบต. ใสสะอาด เพื่อสร้างจิตส านึก
เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจให้แก่บุคลากร
ขององค์กรฯ 

บุคลากรได้รบั
การอบรม 1 ครั้ง 

20,000 
20,000 (60) 
20,000 (59) 

20,000 
 

20,000 20,000 ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการฯมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

6 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ 
บริเวณรอบสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าแร้ง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พื้นที่รวม 400 

ตร.ม. 

700,000 - - - ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

สํานักงานมีภมูิทัศน์
สวยงามขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

7 โครงการจัดทําวารสาร 
อบต. 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารของ อบต. 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ของ อบต.  
1 คร้ัง/ปี 

55,000 
55,000(60) 
30,000(59) 

 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนเข้าใจถึง
กิจการและข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได้ของ 
อบต. 

จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 

1,000,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

การจัดเก็บรายได้
เพิ่มสูงขึ้น จาก
ฐานข้อมูลที่
ครบถ้วน 

กองคลัง 
อบต.ท่าแร้ง 

9 โครงการจัดงานรัฐพิธีใน
วันส าคัญ 

เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบนัชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย ์

ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
พ่อ-แม่แห่งชาติ 

1 คร้ัง 

250,000 
150,000 (60) 
40,000(59) 

 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
ภูมิใจในสถาบนั
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

10 โครงการอบรมเผยแพร่
กฎหมายเบื้องต้น 

เพื่อส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับ
การอบรม 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นเพ่ิมมากขึ้น 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 

เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ 

1 ครั้ง 

- 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
ภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง 
การศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

12 โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ 

1 ครั้ง 

- 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
ภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง 
การศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

13 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพวราง
กูร 

เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ 

1 ครั้ง 

- 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
ภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง 
การศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการต่อเติมหลังคา
กันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ต่อเติมหลังคา 
กว้าง 6 ม.  
ยาว 6 ม. 

- 
 

63,000 - - ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ “การสร้างจิต
อาสาเพื่อพัฒนาชุมชน” 
 

เพื่อสร้างเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนให้มีจิต
อาสาพฒันาชุมชน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การอบรมการ

เป็นจิตอาสาที่ดี 
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็ก เยาวชน และ
ป ร ะ ช า ช น มี จิ ต
อาสาที่ดีสามารถ
ช่วยเหลือชุมชนได้ 

กอง 
สวัสดิการสงัคม 

อบต.ท่าแร้ง 

2 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยเด็กและ
เยาวชน 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้เด็ก เยาวชนรู้จัก
สิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ

การอบรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็ก เยาวชน รู้จัก
สิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าที่ตามระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
เพิ่มข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

          

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 0 0 15 2,535,000 15 2,535,000 16 2,745,000 46 7,815,000 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1 180,000 1 180,000 - - - - 2 360,000 

รวม 1 180,000 16 2,715,000 15 2,535,000 16 2,745,000 48 8,175,000 

. 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

          

2.1 การศึกษา 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 4 8,000,000 

2.2 สาธารณสุข 15 141,000 
 

7 140,000 
 

7 140,000 
 

7 140,000 
 

36 561,000 
 

2.3 สังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - 

2.4 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - - - - - - - - - 

2.5 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- - - - - - - - - - 

รวม 16 2,141,000 8 2,140,000 8 2,140,000 8 2,140,000 40 8,561,000 

3. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความปลอดภัย 

          

3.1 รักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - 

3.2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 31,000 3 27,000 3 27,000 3 27,000 12 112,000 

รวม 3 31,000 3 27,000 3 27,000 3 27,000 12 112,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การพัฒนาด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

          

4.1 การเกษตร - - - - - - - - - - 

4.2 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

2 85,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 325,000 

รวม 2 85,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 325,000 

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

          

5.1 การเกษตร - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

6.1 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

7. การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

          

7.1 บริหารงานท่ัวไป 1 18,000 1 18,000 1 18,000 1 18,000 4 72,000 

7.2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - - - - - - - - - 

รวม 1 18,000 1 18,000 1 18,000 1 18,000 4 72,000 

รวมทั้งสิ้น 23 2,455,000 30 4,980,000 29 4,800,000 30 5,010,000 112 17,245,000 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ฉบับเพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา (ตั้งแต่บ้านนายติ่ง 
– บ้านนายเพทาย) หมู่ 1 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา - 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา              
ส่วนภูมิภาค 

2 โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ข ต
ไฟฟูาแรงสูง (บ้านนายถม 
– บ้านนายมานพ) หมู่ 1 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา                 
ส่วนภูมิภาค 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา            
บริเวณบ้านนายรีม             
แก้วผลึก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
-ระยะทาง 
 180 ม. 

- 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา        
ส่วนภูมิภาค 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สายบ้านนายสมชาย – ริม
คลอง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
-ระยะทาง 
 150 ม. 

- 
 

105,000 105,000 105,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ใน
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา              
ส่วนภูมิภาค 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
(แรงต่ํา) สายคลอง
ชลประทาน 1L – 9R  หมู่2 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะ 600 ม. 

- 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา                
ส่วนภูมิภาค 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
เส้นบ้านนายสมชัย พ่วงสังข์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะ 80 ม. 

- 125,000 125,000 125,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา                
ส่วนภูมิภาค 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายบ้านนางวอ – บ้าน
นางสุมล หวังโซ๊ะ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
-ระยะทาง 
 300 ม. 

- 
 

- - 210,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ใน
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา              
ส่วนภูมิภาค 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการย้ายเสาไฟฟาูชาย
คลอง หมู่ 4 
 

เ พื่ อ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟูาใช้ 

เสาไฟฟาูในจุดที่
ต้องการติดตั้ง 
-จํานวน 6 ต้น 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา        
ส่วนภูมิภาค 

9 โครงการเพิ่ม เสาไฟฟูา 
(บริเวณท่าน้ําสุเหร่าเก่า-
ชายคลองมัสยิดท่าแร้ง) 
หมู่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

เพิ่มเสาไฟฟูา - 
 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา              
ส่วนภูมิภาค 

10 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านนางราตรี หมู่ที่  4 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
-ระยะทาง 
 200 ม. 

- 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา             
ส่วนภูมิภาค 
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จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
3 เฟส 3 จุด (1. ชาย
คลอง  ท่าแร้งตลอดแนว 
2. ซอยปุาขวาง 3. ซอย
โรงเรียนเอ๊ียะ) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 3 
จุด 

- 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา             
ส่วนภูมิภาค 

 
 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
( ตั้ ง แ ต่ บ้ า น น า ย พ ล –
ส ะ พ า น บ้ า น น า ย ย ง ค์      
ยิ้มแย้ม) หมู่ 5 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะ 450 ม. 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา            
ส่วนภูมิภาค 

 

 

 



130 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
( ส า ย บ้ า น น า ย ชุ บ  –        
ริมเขื่อน) หมู่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
-ระยะทาง 
 300 ม. 

-  
 

120,000  
 

120,000  
 

120,000  
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา                   
ส่วนภูมิภาค 

14 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
(ตั้งแต่เหมืองตาด้วง - 
บ้านผญ.เสถียร) หมู่ 6 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
-ระยะทาง 
 300 ม. 

- 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา                 
ส่วนภูมิภาค 

15 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
(ถนนสายเหมืองเจ๊ก) หมู่6 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ขยายเขตไฟฟูา 
1 เส้น 

- 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟูาใช้ในการ
ดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา                 
ส่วนภูมิภาค 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
สายบา้นนายสมศักดิ์ 
เจริญทรัพย์  หมู่ 7 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช ้

ระยะ 350 ม. - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประช า ชน มี
ไ ฟ ฟู า ใ ช้ ใ น
การดํารงชีวิต 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

การไฟฟูา               
ส่วนภูมิภาค 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาวางและ
ปรับปรุ งผั ง เมื อ งรวม
เมื อ ง เพชรบุ รี จั งห วั ด
เพชรบุรี 

เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบการ
จัดทําผังเมือง 

รายงานข้อมูล
ประกอบการ
จัดทําผังเมือง 

180,000 180,000 - - ศึกษาวางและ
ปรับปรุงผังเมือง 1 
ครั้ง 

ข้อมูล
ประกอบการ
จัดทําผังเมือง 

กองช่าง 
อบต.ท่าแร้ง 

เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เ งิ น อุ ด ห นุ น สํ า ห รั บ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียน) 

เพ่ืออุดหนุน

ค่าอาหาร
กลางวันให้
โรงเรียน 

อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวันให้
โรงเรียน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

นักเรียนมี
อาหาร
กลางวันทาน 

กอง
การศึกษาฯ 
อบต.ท่าแร้ง 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. พ้ืนที่ตําบล   

ท่าแร้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 2,3 
 

เพื่อขจัดปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนให้
หมดไปจากประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

2,3  

3,600 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน
หมดไป 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3  

 
 

2 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 4,7 
 

เพื่อขจัดปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนให้
หมดไปจากประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

4,7  

3,600 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน
หมดไป 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,7  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 5,6 
 

เพื่อขจัดปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนให้
หมดไปจากประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

5,6 

3,600 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน
หมดไป 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6  

 
 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องระบบ 
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือสุขลักษณะที่ดี
ของนักเรียนพร้อม
ส าหรับการพัฒนา
ด้านอื่นๆต่อไป 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  

4,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชนที่ดีข้ึน 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องระบบ 
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน หมู่ที่ 2,3 
 

เพ่ือสุขลักษณะที่ดี
ของนักเรียนพร้อม
ส าหรับการพัฒนา
ด้านอื่นๆต่อไป 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

2,3  

4,750 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชนที่ดีข้ึน 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3  

 
 

6 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องระบบ 
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน หมู่ที่ 4,7 
 

เพ่ือสุขลักษณะที่ดี
ของนักเรียนพร้อม
ส าหรับการพัฒนา
ด้านอื่นๆต่อไป 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

4,7 

6,000 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชนที่ดีข้ึน 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,7  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องระบบ 
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน หมู่ที่ 5,6 
 

เพ่ือสุขลักษณะที่ดี
ของนักเรียนพร้อม
ส าหรับการพัฒนา
ด้านอื่นๆต่อไป 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

5,6 

4,750 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชนที่ดีข้ึน 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6  

 
 

8 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

12,900 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหายา
เสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) 
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

15,825 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหายา
เสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  

 
 

10 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) 
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

15,825 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหายา
เสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  

 
 

11 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

15,200 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหายา
เสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) 
หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

15,825 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหายา
เสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  

 
 

13 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) 
หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

15,825 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหายา
เสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  

 
 

14 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) 
หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

15,200 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ ของความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ปัญหายา
เสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีน  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เรื่องสารไอโอดีน
ให้กับประชาชน
ตําบลท่าแร้ง 

อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจดั
โครงการฝึกอบรม  

3,600 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้ เรื่อง
สารไอโอดีน 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

16 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีน  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เรื่องสารไอโอดีน
ให้กับประชาชน
ตําบลท่าแร้ง 

อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจดั
โครงการฝึกอบรม  

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้ เรื่อง
สารไอโอดีน 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

17 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีน  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เรื่องสารไอโอดีน
ให้กับประชาชน
ตําบลท่าแร้ง 

อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจดั
โครงการฝึกอบรม  

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้ เรื่อง
สารไอโอดีน 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องสารไอโอดีน  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีนให้กับ
ประชาชนตําบล
ท่าแร้ง 

อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
จัดโครงการ
ฝึกอบรม   

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
สารไอโอดีน 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

19 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องสารไอโอดีน  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีนให้กับ
ประชาชนตําบล
ท่าแร้ง 

อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
จัดโครงการ
ฝึกอบรม   

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
สารไอโอดีน 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องสารไอโอดีน  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีนให้กับ
ประชาชนตําบล
ท่าแร้ง 

อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
จัดโครงการ
ฝึกอบรม  

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
สารไอโอดีน 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

21 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องสารไอโอดีน  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้เรื่องสาร
ไอโอดีนให้กับ
ประชาชนตําบล
ท่าแร้ง 

อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
จัดโครงการ
ฝึกอบรม    

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
สารไอโอดีน 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย 

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรม                       
วันต่อต้านยาเสพติด  

เพื่อส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับอําเภอ       
บ้านแหลม 

8,000 
8,000 (60) 
8,000 (59) 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ป ร ะ ช า ช น
ห่ า ง ไ ก ล ย า
เสพติด 

สํานักปลัด 
 อบต.ท่าแร้ง 

อําเภอ                
บ้านแหลม 

2 โครงการอบรม
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมู่บ้านตําบล เพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับอําเภอ       
บ้านแหลม 

17,000 13,000 
 

13,000 
 
 

13,000 
 
 

ร้อยละ ของ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ป ร ะ ช า ช น
ห่ าง ไกลยา
เสพติด 

สํานักปลัด 
 อบต. 
ท่าแร้ง 

อําเภอ                
บ้านแหลม 

3 โครงการจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ 

เพื่อส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับอําเภอ       
บ้านแหลม 

6,000 
6,000 (60) 
5,000 (59) 

6,000 6,000 6,000 ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ป ร ะ ช า ช น
ห่ า ง ไ ก ล ย า
เสพติด 

สํานักปลัด 
 อบต.ท่าแร้ง 

อําเภอ                
บ้านแหลม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม
ร่วมงานพระนครคีรี       
อําเภอบ้านแหลม      
จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
การอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามไว ้

อุดหนุน
งบประมาณให้
ปกครองอําเภอ

บ้านแหลม 

30,000 
30,000(60) 
30,000(59) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของ
ประชาชน 

ประเพณีอันดี
งามจะอยู่กับ
จังหวัด
เพชรบุรี
ต่อไป 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

อําเภอ 
บ้านแหลม 

2 โครงการจัดงานเปิดโลก
ทะเลโคลน  

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
การอนุรักษ์  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้ปกครอง
อําเภอบ้าน

แหลม 

55,000 
50,000(60) 
50,000(59) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ ของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประเพณีอัน
ดีงามจะอยู่
กับจังหวัด
เพชรบุรี
ต่อไป 

สํานักปลัด 
อบต.ท่าแร้ง 

อําเภอ 
บ้านแหลม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ  ที่ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 

เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ ท้ังนี้ เพื่อ
เป็นไปตามนโยบาย
จังหวัด 
กระทรวงมหาดไทย 
และรัฐบาล 

อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับ 
อบต.       

บางครก 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

ร้อยละ ของ
อปท. ที่ใช้
สถานท่ีกลางใน
การประสานงาน 
เพื่ออํานวย
ความสะดวก
และช่วยเหลือ
ประชาชน 

เป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

อบต.ท่าแร้ง 

อบต.บางครก 
 
 
 

 


