
    “ช่องเขาขาด” เป็นส่วนหนึ่งของ “เส้นทาง
รถไฟสายมรณะ” ซึ่งใช้เป็นเส้นทางขนส่งเสบียง 
จากประเทศไทยไปยงัประเทศพม่าในช่วงสงครามโลก  
ทีแ่ห่งนีเ้ตม็ไปด้วยเรือ่งราวอนัโหดร้ายของความทกุข์
ทรมานของเชลยศึกและกรรมกรท่ีต้องมาใช้แรงงาน
ในการก่อสร้างทางรถไฟ และหลายรายถึงกับต้องจบ
ชีวิตลงท่ีนี่เพราะไม่อาจทนต่อการทารุณอย่างหนัก
เยี่ยงทาสที่เกินกว่าใครจะคาดคิดได้...



คณะผู้จัดท�า
คณะที่ปรึกษา
นายวิกิจ   แก้วจิตคงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา 

นายบูรพา   นุชนุ่ม    รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา

นายประพันธุ์  มีความเจริญ    รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา

นายบุญเสริม  นิ่มเนตร    เลขานุการนายก อบต.

บรรณาธิการ
นายสุริยา  บุนนาค     ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา

กองบรรณาธิการ
นางสุรีพร  วงค์ศรียา     หัวหน้าส�านักปลัด

มุมมองนายกฯ

แนะน�าต�าบลท่าเสา

สรุปรายรับ-รายจ่ายประจ�าปี

สรุปผลงานนายก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ

โครงการแจกผ้าห่มคลายหนาว 2557

วนัพ่อแห่งชาต ิ2557

โครงการแจกผ้าห่มคลายหนาว 2558

วนัพ่อแห่งชาต ิ2558

โครงการป่ันจกัรยานเฉลมิพระเกยีรติ

งานพระราชทานเพลงิพระศพ

สมเดจ็พระสงัฆราช

โครงการอบรมเพิม่ศกัยภาพ

การปฏบิตังิานของบคุลากร

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ รวมใจ ช่วยภัยแล้ง”

งานท�าบญุประจ�าปี อบต.ท่าเสา

อบต.ท่าเสา จดังานวนัเดก็แห่งชาติ

ต้อนรบัคณะศกึษาดงูาน อบต.แก่งหางแมว

ต้อนรบัคณะศกึษาดงูาน อบต.รตัภมูิ

โครงการในอนาคตการจัดการเรื่องบ่อขยะ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษี

1

2

3

4-5

6

7

8

9
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11
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15
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19

20

วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา

ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรัษ์ เกษตรก้าวไกล
เลิศล�า้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วารสารท่าเสา
ส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา : 333/3 หมู่ที่ 3 ต�าบลท่าเสา อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทร. : 034-634-184-5   website : http://www.thasao-kan.go.th



คณะผู้จัดท�า
คณะที่ปรึกษา
นายวิกิจ   แก้วจิตคงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา 

นายบูรพา   นุชนุ่ม    รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา

นายประพันธุ์  มีความเจริญ    รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา

นายบุญเสริม  นิ่มเนตร    เลขานุการนายก อบต.

บรรณาธิการ
นายสุริยา  บุนนาค     ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา

กองบรรณาธิการ
นางสุรีพร  วงค์ศรียา     หัวหน้าส�านักปลัด

มุมมองนายกฯ
   สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบล 
ท่าเสาที่เคารพรักทุกท่าน
   ตลอดระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน ของ
การด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลท่าเสากระผมขอขอบคุณพี่น้อง
ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเปิดโอกาส

ให้กระผมเข้ามาบริหารงานในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ท่าเสาและกระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล
ท่าเสา กระผมและทีมบริหารตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ให้สมกบัทีท่กุท่านไว้วางใจมคีวามตัง้ใจและความมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
 ต�าบลของเราให้เจริญก้าวหน้าทางด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคม
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมฯลฯภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐัภาคเอกชนก�านนั
ผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�างานร่วมกับประชาชนชาวต�าบลท่า
เสาภายใต้การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจ
สอบได้
 ตลอดปีงบประมาณ (พ.ศ.2557 - 2558 ) 2 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมานี้   
ทีก่ระผมได้ครองต�าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา ภายใต้
ความรบัผดิชอบของกระผม กระผมและคณะผูบ้รหิารได้ด�าเนนิการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่
ได้คาดหวังเอาไว้ แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาที่สะสมมาต่างๆ เช่น งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค ซ่ึงกระผมและคณะได้เข้ามาด�าเนิน
การจนประสบผลส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไข
ปัญหา กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงใคร่
ขอแถลงผลการด�าเนนิงาน ตามนโยบายทีไ่ด้แถลงต่อสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลท่าเสา ต่อไป
 สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
ประสิทธิประสาทพรให้พี่น้องชาวต�าบลท่าเสาทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด

         นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง

      นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา

วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา

ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรัษ์ เกษตรก้าวไกล
เลิศล�้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

1วารสารท่าเสา วารสารท่าเสา
ส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา : 333/3 หมู่ที่ 3 ต�าบลท่าเสา อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
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ประวัติความเป็นมา

 ชื่อต�าบลท่าเสา ได้มาโดยที่ว่าสมัยก่อนนั้น บ้านท่าเสามีสถานีรถไฟที่ชุมชน บริเวณน�้าตกไทรโยค-น้อย ประกอบกับชุมชนบริเวณนั้น 
ที่มีอาชีพชัก-ลากไม้ เป็นประเภทเสาเรือนน้อย และได้ลากไม้เสาลงไปท่าน�้า เพื่อล�าเลียงลงไปยังที่อื่น จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านท่าเสา 
และด้วยความที่มีชุมชนอยู่หนาแน่น และมีความเจริญมากกว่าหมู่บ้านอื่น จึงใช้หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อเป็น “ต�าบลท่าเสา”

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

 สภาพภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบสูง ด้านทิศตะวันออก มีเทือกเขาเกือบตลอดแนว เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ฝังแม่น�้า อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40.9 
องศา อุณหภูมิเฉลี่ยต�่าสุด 9.3 องศา และ มีฝนตกชุก ในโซนท่าเสาตอนบน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะมีแม่น�้า
แควน้อยและพุล�าธารไหลผ่านพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ท�าการเกษตรมีการท�าสวนผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ มีป่าไผ่ ซึ่งสามารถใช้ใน
การจักสานเพื่อจ�าหน่าย โดยเฉพาะการสานเข่งซึ่งบางหมู่ท�ากันเกือบทุกครัวเรือน และน�้าไปจ�าหน่ายในต่างถิ่นมีรายได้พอสมควร สถานที่
บางแห่ง เป็นทุ่งหญ้า เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ การเมืองการปกครอง องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสาได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวัน
ที่ 22 พฤษภาคม 2538 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 310 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 193,781 ไร่ ประกอบด้วย 11 หมู่

สถานศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง     
 (1.)  โรงเรียนบ้านช่องแคบ หมู่ 1,  (2.) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ หมู่ 2,  (3.) โรงเรียนบ้านพุองกะ หมู่ 4   
 (4.) โรงเรียนบ้านพุม่วง - พุพง หมู่ 5,  (5.) โรงเรียนบ้านพุเตย หมู่ 8,  (6.) โรงเรียนบ้านหาดคิ้ว หมู่ 9
โรงเรียนประถม - มัธยม (ขยายโอกาส)
 1. โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา หมู่ 7
 • ศูนย์การเรียนชุมชนต�าบลท่าเสา 1 แห่ง,  • ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านพุตะเคียน 1 แห่ง

วัด

 (1.) วัดช่องแคบ หมู่ 1,  (2.) วัดถ�้าพรหมโลก หมู่ 1,  (3.) วัดถ�้าใหญ่ หมู่ 2,  (4.) วัดพุองกะ หมู่ 4,  (5.) วัดพุตะเคียน หมู่ 4,  
 (6.)  วัดพุพง หมู่ 5,   (7.) วัดพุทธวิมุติ หมู่ 7  (8.) วัดพุเตย หมู่ 8  
 

ส�านักสงฆ์

 (1.) ส�านักสงฆ์ศรีสรรเพชร หมู่ 1,  (2.) ส�านักสงฆ์อนันตฆาราม หมู่ 4,  (3.) ส�านักสงฆ์วัดในไร่ หมู่ 3
 (4.) ส�านักสงฆ์วัดไผ่ล้อม หมู่ 3,  (5.) ส�านักสงฆ์บ้านวังเขมร หมู่ 9,  (6.) สถานปฏิบัติธรรมเกาะมหามงคล หมู่ 1

ส่วนราชการ

 •  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 2 แห่ง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านท่าเสา หมู่ 3,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านพุเตย หมู่ 8
 •  กองการเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ 11 ( กรป.กลาง )
 •  ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยที่ 2 ( ไทรโยค )
 •  หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กจ.1 หมู่ 3
 •  ด่านตรวจคนเข้าเมือง หมู่ 3

2 วารสารท่าเสา



สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

องค์การบริหารส่วนตำ บลท่าเสา อำ เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำ บลท่าเสา อำ เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับ

ภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  

รายได้จากทรัพย์สิน

รายได้เบ็ดเตล็ด  

ภาษีจัดสรร 

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน

รวมเงินรายรับ

รายจ่าย

งบกลาง 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ )

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

รวมเงินรายจ่าย

ประเภทภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำ รุงท้องที่

ภาษีป้าย

จัดเก็บปี 2556

644,627.13

289,390.62

59,738.00

จัดเก็บปี 2557

691,702.70

336,663.86

61,082.00

จัดเก็บปี 2558

648,524.7

353,305.14

79,955.00

หมายเหตุลำ ดับ

1

2

3

จำ นวนเงิน

1,081,784.91

265,701.40

580,925.58

66,670.00

18,350,501.68

12,683,537.00

7,480,753.00

40,509,873.57

จำ นวนเงิน

562,649.00

2,743,920.00

6,142,253.00

820,492.00

2,027,970.49

2,633,718.03

573,657.46

222,636.49

4,554,760.00

4,919,002.52

468,000.00

7,330,823.00

32,998,881.99

3วารสารท่าเสา วารสารท่าเสา



วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

กิจกรรมและผลงาน

อบต.ทาเสา่

4 วารสารท่าเสา



สรุปโครงการพัฒนาชุมชน

สรุปโครงการงานบุคลากร

โครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจ�าปี 2557 งบประมาณ 118,150.00 บาท

โครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลท่าเสา ประจ�าปี 2558 งบประมาณ 262,260.00 บาท

โครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจ�าปี 2558 งบประมาณ 178,110.00 บาท

 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทของเยาวชน ประจ�าปี 2557 งบประมาณ 66,400 บาท

 2.  โครงการพัฒนาศกัยภาพเดก็และเยาวชนเพือ่สร้างสายสมัพนัธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพตดิ ประจ�าปี 2558 งบประมาณ 132,300.00 บาท

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

5วารสารท่าเสา วารสารท่าเสา



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมและผลงาน

อบต.ทาเสา่

57

6 วารสารท่าเสา



บรรยากาศการถ่ายท�า
รายการ”ตลาดสดสนามเป้า”, รายการ”ครอบครวัตวักนิ”

โครงการแจกผ้าห่มคลายหนาว
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา 2557
 องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา โดยนายวกิจิ แก้วจติคงทอง นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา
พร้อมรองนายกและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา ได้จดัโครงการแจกผ้าห่มคลายหนาวให้แก่
ประชาชน โดยมนีายอ�าเภอไทรโยค ได้เข้าร่วมโครงการแจกผ้าห่มคลายหนาวให้แก่ประชาชนในครัง้นีด้้วย

กิจกรรมและผลงาน

 อบต.ทาเสา่

57

7วารสารท่าเสา วารสารท่าเสา



กิจกรรมและผลงาน

อบต.ทาเสา่

58

 ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ชาวไทยทั้งชาติ  
ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และใน 
ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
พสกนิกรชาวไทย ประชาชน ทุกหมู่เหล่าล้วน มีความปิติยินดี 
อย่างยิ่ง และได้ก�าหนดจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
  องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบพื้นที่ จึงร่วมกับ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชุมชน อสม อปพร. แม่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ก�าหนดจัด
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อร ่วมแสดง 
ความจงรักภักดี และได้ให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรัก
ภักดี จึงก�าหนดให้มีพิธีเทิดพระเกียรติ และท�าพิธีจุดเทียนชัย 
ถวายพระพรชัยมงคล

วันพ่อแห่งชาติ 2558
 

8 วารสารท่าเสา



กิจกรรมและผลงาน

 อบต.ทาเสา่

58

โครงการแจกผ้าห่มคลายหนาวของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา 2558
 เมือ่วนัที ่ 5 กมุภาพนัธ์ 2558 องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา โดยนายวกิจิ  
แก้วจิตคงทอง นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสาพร้อมรองนายกและสมาชกิ
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา ได้จัดโครงการแจกผ้าห่มคลายหนาวให้แก่
ประชาชน โดยมีนายอ�าเภอไทรโยค ได้เข้าร่วมโครงการแจกผ้าห่มคลายหนาวให้
แก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย

9วารสารท่าเสา วารสารท่าเสา



งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 16 ธันวาคม 2558

กิจกรรมและผลงาน

อบต.ทาเสา่

58

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
 โครงการอบรมเพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิานของบคุลากร 
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา อ�าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 ณ อ�าเภอ
ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

10 วารสารท่าเสา



กิจกรรมและผลงาน

 อบต.ทาเสา่

58

โครงการปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติ

 โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
5 ธันวามหาราช ประจ�าปี พ.ศ. 2558 โดยนายวิกิจ แก้วจิตคงทอง นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา ได้จัดท�าโครงการข้ึนเพ่ือเป็นการแสดง 
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสคล้าย
วนัพระราชสมภพของพระองค์ท่าน จงึจดัโครงการขึน้ในวนัที ่6 ธนัวาคม 2558

11วารสารท่าเสา วารสารท่าเสา



กิจกรรมและผลงาน

อบต.ทาเสา่

58

โครงการ “ราษฎร์ รฐั รวมใจ ช่วยภยัแล้ง”
  องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา ร่วมกับ กองทัพบก และส่วนราชการ
อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัย
แล้ง” เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยแล้งในท้องที่ต�าบลท่าเสา เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

12 วารสารท่าเสา



กิจกรรมและผลงาน

 อบต.ทาเสา่

59

งานท�าบุญประจ�าปี
อบต.ท่าเสา

โครงการในอนาคต
การจัดการเรื่องบ่อขยะ

13วารสารท่าเสา วารสารท่าเสา



อบต.ท่าเสา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 นายวกิจิ แก้วจติคงทอง นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา ร่วมจดักิจกรรมวนัเดก็
แห่งชาติและได้มอบของขวัญให้กับเด็กๆ เมื่อ 8 มกราคม 2559

กิจกรรมและผลงาน

อบต.ทาเสา่

59

14 วารสารท่าเสา



 องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา น�าโดย นายวิกจิ แก้วจติคงทอง นายก
องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา พร้อมด้วยรองนายก และพนกังานพร้อมใจ
กันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแก่งหางแมว 
และพาคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมร้านค้าชุมชมของหมู่บ้านพุเตย ของ
ต�าบลท่าเสา เพือ่ศกึษาเกีย่วกบัเศรษฐกจิชมุชน เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพการ
บริหารงานท้องถิน่ด้วยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพ่ือน�ามาพัฒนาและ
เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรของหน่วยงานให้ไปปฎิบัติอย่างถูกต้อง เมื่อวัน
ที่ 6 - 10 มกราคม 2559

กิจกรรมและผลงาน

 อบต.ทาเสา่

59

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
อบต.แก่งหางแมว

 

15วารสารท่าเสา วารสารท่าเสา



ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
อบต.รัตภูมิ

 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา น�าโดย นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง 
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา พร้อมด้วยรองนายก และพนกังาน
พร้อมใจกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรัตภูมิ 
และพาคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมร้านค้าชุมชมของหมู่บ้านพุเตย ของ
ต�าบลท่าเสา เพ่ือศกึษาเกีย่วกบัเศรษฐกจิชมุชน เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการ
บริหารงานท้องถิ่นด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน�ามาพัฒนา
และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรของหน่วยงานให้ไปปฎิบัติอย่างถูกต้อง 
เมื่อวันที่ 12 - 19 มกราคม 2559

กิจกรรมและผลงาน

อบต.ทาเสา่

59

16 วารสารท่าเสา



แสดงผลการด�าเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา ปีงบประมาณ 2557

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 1. โครงการปรบัปรงุถนนลกูรงัพร้อมวางท่อและขดุร่องระบาย บ้านช่องแคบ หมูท่ี ่1 จ�านวน 2 สาย
 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2 สายบ้านนางประยูร
 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุองกะ หมู่ที่ 4 ช่วงบ้านนายไพบูลย์ถึงโรงเรียนพุองกะ
 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุพง หมู่ที่ 5 จ�านวน 2 สาย สายที่ 1 สายบ้านนายแหลม  
  สายทางที่ 2สายหน้าวัดพุพงถึงบ้านพุม่วง
 5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านพุม่วง หมู่ที่ 6
 6. ก่อสร้างรางระบายน�า้คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุม่วง หมู่ที่ 6 สายถ�้าเจ้าแม่กวนอิม
 7. ก่อสร้างรางระบายน�า้คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุมุด หมู่ที่ 7
 8. ปรับปรุงถนนลูกรังและถนนดิน บ้านพุเตย หมู่ที่ 8 จ�านวน 2 สายทาง สายที่ 1 สายทางไร ่
  สองพี่น้องเชื่อมสายหลังโรงเรียนพุเตย สายที่ 2 สายรอบหมู่บ้านพร้อมวางท่อ คสล.
 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเขมรสายตอนล่าง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายน�้าเงิน
 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาม่วง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเสนาะ
 11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุลาด หมู่ที่ 11 สายบ้านป้าสั้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 12. โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก
 13. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
 14. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
 15. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 16. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 17. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทของเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 18. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 19. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
  พนักงานส่วนต�าบล พนักงานจ้างและผู้น�าชุมชน

ยุทธศาสตร์การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 20. จัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสาต้านยาเสพติด

จ�านวนเงิน

480,000
352,000
401,000
348,000

320,000
151,000
309,000
340,000

385,000
320,000
299,000

จ�านวนเงิน

65,450
116,000
113,320

1,078,486
55,955
60,850

จ�านวนเงิน

5,000

จ�านวนเงิน

300,000

จ�านวนเงิน

119,954

17วารสารท่าเสา วารสารท่าเสา



แสดงผลการด�าเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเสา ปีงบประมาณ 2558

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 1. ก่อสร้างถนนลกูรงั บ้านช่องแคบหมูท่ี ่1 สายบ้านนายจู ๋ราชา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร
 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแคบหมู่ที่ 1 สายซอยบ้านผู้ใหญ่ชอบ-บ้านนายน�า  
  กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร
 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2 สายซอยวังใหญ่ เชื่อมถนนลาดยาง 2 สาย  
  กว้าง 6 เมตร ยาว 32 เมตร
 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาโทนเชื่อมหมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร
 5. ก่อสร้างห้องน�้าบริเวณสนามกีฬา อบต.ท่าเสา 1 แห่ง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร
 6. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บ้านพอุงกะ หมูท่ี ่4 สายหน้าวดัพอุงกะ กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร
 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุองกะหมู่ที่ 4 ช่วงทางหน้าโรงเรียนพุองกะขึ้นวัดพุองกะ  
  กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร
 8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าแดงเชื่อมโรงแรมริเวอร์แควบ้านพุองกะ หมู่ที่ 4  
  กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร
 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด บ้านพุองกะ หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร
 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 – ต�าบลช่องสะเดา กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร
 11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไก่ชนหมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร
 12. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบ้านนางอ�าพร ทรงอบุล ถงึไร่นางฟ้า หมูท่ี ่8 กว้าง 5 เมตร  
  ยาว 100 เมตร
 13. ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังเขมร (ตอนบน) หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 14. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ บ้านวังเขมร หมู่ที่ 9 จ�านวน 4 จุด
 15. ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร
 16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายเสนาะ ถึงที่ของนางสาวประสงค์ หมู่ที่ 10  
  กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร
 17. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบ้านนายเสนอ นยิมไทย บ้านพลุาด หมูท่ี ่11 กว้าง 4 เมตร  
  ยาว 130 เมตร
 18. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก�าลังกาย
 19. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิพล – นางกัลยา
 20. ถนนลาดยาง ซอยสุขสันต์ – ท่าน�้า
 21. ถนนลาดยาง ซอยตองเจ็ดบ้านนายเนิน – บ้านนายเต็ง
 22. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนวังใหญ่
 23. ถนนลูกรังบดอัดแน่น ภายในหมู่ที่ 2
 24. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเขาโทนเชื่อม หมู่ที่ 4
 25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าแดง เชื่อมโรงแรมริเวอร์แคว
 26. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้านพุองกะ พุตะเคียน
 27. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอ�าพล ถึง บ้านนายพะยอม
 28. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด
 29. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 – ต�าบลช่องสะเดา
 

จ�านวนเงิน

97,000
305,000

96,000

217,000
180,000
190,000
208,560

317,000

370,000
353,000
375,000
319,000

268,000
96,000

225,000
150,000

342,400

99,000
1,030,000

372,000
372,000
595,000
83,000

598,000
427,000
612,000
685,000
147,000
595,000
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 30. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไก่ชน หมู่ที่ 7
 31. ถนนลาดยาง จากบ้านลุงสวาส ผ่านพุน�้า
 32. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอ�าพร  ทรงอุบล ถึง ไร่นางฟ้า
 33. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเขมร
 34. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเสนาะ ถึงที่ของนางสาวประสงค์
 35. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ซอยบ้านผู้ใหญ่ชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 36. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ�าเภอไทรโยค เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านส�าหรับ 
  ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2
 37. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ�าเภอไทรโยค เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 
  หมู่บ้าน  บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2
 38. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 39. ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 40. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ของศูนย์เด็กเล็กวัดพุตะเคียน
 41. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
 42. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 43. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
 44. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน อบต. ท่าเสา
 45. การแข่งขันกีฬาประชาชน อบต.ท่าเสา ต้านยาเสพติดและความปรองดองแห่งชาติ
 46. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.ท่าเสา
 47. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ�าต�าบล (อปพร.)
 48. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลมหาสงกรานต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 49. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อบต.ท่าเสา

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 50. การจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นวันส�าคัญของทางราชการ
 51. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
 52. โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 53. โครงการเวทีประชาคมเพือ่การจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่แบบบรูณาการ์โดยกระบวนการประชาคม
 54. อุดหนุนที่ท�าการอ�าเภอไทรโยค
 55. อุดหนุน อบต.สิงห์
 56. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.ท่าเสา
 57. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานประมวลผล
 58. จัดซื้อเครื่องส�ารองไฟฟ้า
 59. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED 
 60. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน

635,000
372,000
660,000
533,000
594,000
269,000

จ�านวนเงิน

553,807.02

95,095.50

42,000
1,747,450.13

393,600
69,750
65,216
82,500
9,450

103,451
57,450

85,590.10
7,961

จ�านวนเงิน

54,950

จ�านวนเงิน

27,653
193,490
27,690
6,201
10,000
45,000
86,610
21,500
14,400
14,000
8,800
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โครงการเงินนอกงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต�าบลท่าเสา งบประมาณ 1,998,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต�าบลท่าเสา งบประมาณ 3,048,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ต�าบลท่าเสา งบประมาณ 1,494,000 บาท
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4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ต�าบลท่าเสา งบประมาณ 996,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 9 ต�าบลท่าเสา งบประมาณ 2,993,000 บาท

งานประเพณี
วันสงกรานต์

ผู้สูงอายุ 
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หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ ในอ�าเภอไทรโยค
อ�าเภอไทรโยค        034-591065, 034-591298

พัฒนาการอ�าเภอ      034-591187

สรรพากรอ�าเภอ       034-591121

ที่ดินอ�าเภอ           034-591254

เกษตรอ�าเภอ          034-591022

กศน.อ�าเภอ          034-591063

ธกส.ไทรโยค          034-634115

ไฟฟ้าไทรโยค          034-565125 

                  034-634259 FAX

สภ.ไทรโยค          034-591030

รพ.สต ท่าเสา         034-634180

วิทยุชุมชน ท่าเสา      034-634135

น�้าดื่มพิริยะ (ปอนด์)    081-7119838

เขตการศึกษา 3        034-591367

ไปรษณีย์ อ�าเภอ       034-591010

รพ.ไทรโยค          034-591034

สาธารณสุข          034-591060

แบงค์กรุงไทย        034-634263

ตชด.136            034-533144

ป้องกันอ�าเภอไทรโยค  034-591042

ห้องทะเบียนอ�าเภอ     034-591043

ห้องท้องถิ่นอ�าเภอ     034-591350

ไปรษณีย์ท่าเสา        034-634412

หมวดการทางไทรโยค  034-634199

อบต.ท่าเสา           034-634184

อบต.ไทรโยค          034-684431

อบต.สิงห์            034-670252

อบต.บ้องตี้          034-686433

อบต.วังกระแจะ        034-565013

อบต.ศรีมงคล        034-686633

อบต.ท่าม่วง          034-612818

อบต.ลุ่มสุ่ม          034-591201, 034-591375

ทต.วังโพธิ์           034-591006

ทต.น�า้ตก             034-634055

อบต.ปากแพรก        034-511331,109

อบต.ดอนขมิ้น        034-566692

รร.บ้านพุทธวิมุติ      034-531453

รร.บ้านช่องแคบ       034-569102
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