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องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 
               งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

             สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 
 

 



  

คํานํา 

  แผนพัฒนาสามปเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ี

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ

พัฒนาและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเสา โดยมุงเนน

การพัฒนาแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งให

ชุมชนเพ่ือใหการพัฒนาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

ชุมชน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

กาญจนบุรี  และนโยบายการพัฒนาของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาเสา อันจะนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงค เปาหมายในการพัฒนาท่ีเกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอองคการบริหารสวนตําบลทาเสา

ในหวงระยะเวลาสามป ระหวาง   ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป ในครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ไดจัดทําประชาคม

หมูบาน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลทาเสา เพ่ือนํามาวิเคราะหศักยภาพในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 

จุดมุงหมายของการพัฒนา เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ขอขอบพระคุณหนวยงานท่ีเก่ียวของ กํานัน ผูใหญบาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาเสา ประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเสา ท่ีไดใหความ

รวมมือในการจัดทําประชาคมสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งนี้ 

จะเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ทาเสา ท่ีมุงไปสูสภาพการณอันพึง

ประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง และหวังเปนอยางยิ่งวาประชาชนในตําบลทาเสา จะไดรับประโยชนใน

การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนอง ตอปญหา และความตองการของประชาชน ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

    พฤษภาคม  ๒๕๕๖                                                                                                                    



  

สารบัญ 

 
คํานํา 

 

สวนท่ี  ๑     บทนํา                    ๑  

 ๑.๑   ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

 ๑.๒   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนสามป     

๑.๓   ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑.๔   ประโยชนของการจัดทําแผนสามป 

สวนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา    ๓ 

๒.๑ สภาพท่ัวไป 

๒.๒ สภาพเศรษฐกิจ 

๒.๓ สภาพทางสังคม 

๒.๔ การบริการพ้ืนฐาน 

๒.๕ ศักยภาพในตําบล 

สวนท่ี  ๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา       ๑๒  

๓.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา 

๓.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

สวนท่ี   ๔  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป     ๑๖ 

          ๔.๑  วิสัยทัศนการพัฒนา 

 ๔.๒  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  

 ๔.๓  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขอองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี  

สวนท่ี    ๕  บัญชีโครงการพัฒนา        ๒๕ 

  ๕.๑  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

  ๕.๒  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

สวนท่ี  ๖  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล   ๑๐๙ 

 ๖.๑  องคกรท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๖.๒  การกําหนดวิธีติดตามและประเมินผล  

 ๖.๓  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมิน  

 



  

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองวางแผนพัฒนาโดยจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา แผนพัฒนา ๓ ป และแผนปฏิบัติการ  ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมาย  เพ่ือการพัฒนาใน

อนาคต โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

อําเภอและนโยบายทองถ่ินท้ังนี้ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาดังกลาวเรียบรอยแลว 

  เพ่ือใหการดําเนินการตามยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวสําเร็จลุลวงบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา  องคการบริหารสวนตําบลทาเสา  จึงไดจัดทําแผนพัฒนา   ๓ ป  ขององคการ

บริหารสวนตําบลข้ึน  เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง  สอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการ

จัดทํางบประมาณประจําป  และเพ่ือแสดงถึงแนวทางการพัฒนาในชวง  ๓  ป ท่ีมีความสอดคลองกัน  สามารถ

ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 “ แผนพัฒนาสามป ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ี

จัดทําข้ึน สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมี

การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนา ๓  ป 

  แผนพัฒนา ๓  ป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวา  

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนา

หนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ /กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  

และเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนา

อยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป  เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  

กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  

โดยนําโครงการ /กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามป  ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ไปจัดทํางบประมาณ  

เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปอยางรอบคอบและสอดคลองกัน  โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป 

๑.๒.๑ เพ่ือกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาตามสภาพปญหาความ

ตองการของประชาชน ท่ีครอบคลุมระยะเวลา ๓  ป 

 



  

๑.๒.๒ เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา ท่ีชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงสําหรับการดําเนินการ 

๑.๒.๓ เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจําป 

๑.๒.๔ เพ่ือเปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาใหมีการกระจายการพัฒนาอยางท่ัวถึงเปนธรรมตาม

ความจําเปนเรงดวน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๕  เพ่ือใหสามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไดอยางชัดเจน 

๑.๒.๖ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย ท่ีกําหนดไวเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

๑.๓  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป 

๑.๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให

สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยใหนํา

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง  ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป 

๑.๓.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  

ปญหา  ความตองการ  และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนา  ๓ ป แลวเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๑.๓.๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา  ๓ ป เพ่ือเสนอตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบล ใหความเห็นชอบ 

๑.๓.๔ เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบล มีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนา ๓ ปแลว ใหนายก

องคการบริหารสวนตําบล พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา ๓ ป 

๑.๓.๕ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชแผนพัฒนา ๓ ปแลว ใหผูบริหารทองถ่ินสง

แผนพัฒนา ๓ ป ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอเพ่ือ

ดําเนินการตอไป 

๑.๓.๖   ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนา  ๓ ป แผนพัฒนา ๓ ป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยให

องคการบริหารสวนตําบล ทาเสา  ไดพิจารณาอยางรอบคอบ  ใหเห็นถึงความเชื่อมโยง

ระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง  ๆ   ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิง

สนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  นํามา

ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารขององคการบริหาร

สวนตําบลทาเสา  ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

 

 

 

 



  

 

บทท่ี ๒ 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา 
**************************** 

๒.๑  สภาพท่ัวไป 

ประวัติความเปนมา 

 ชื่อตําบลทาเสา ไดมาโดยท่ีวาสมัยกอนนั้น บานทาเสามีสถานีรถไฟท่ีชุมชน บริเวณน้ําตกไทรโยค -นอย 

ประกอบกับชุมชนบริเวณนั้น ท่ีมีอาชีพ ชัก - ลากไม  เปนประเภทเสาเรือนรอย และไดลากไมเสาลงไปทาน้ํา เพ่ือ

ลําเลียงลงไปยังท่ีอ่ืน จึงเรียกหมูบานนี้วา หมูบานทาเสา และดวยความท่ีมีชุมชนอยูหนาแนน และมีความเจริญอยู

มากกวาหมูบานอ่ืน จึงใชหมูบานนี้ ตั้งชื่อเปน ตําบลทาเสา เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๓๘  มีระยะหางจากอําเภอ 

ไทรโยค ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ระยะหางจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๖๐  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ประมาณ 

๓๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๙๓,๗๘๑ ไร ประกอบดวย ๑๑ หมูบาน  
 

อาณาเขตติดตอ 

ทิศเหนือ  จด ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศใต   จด ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก  จด ตําบลชองสะเดา  อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันตก  จด แมน้ําแควนอยตลอดแนว 

 

                            แผนท่ีตําบลทาเสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ขอมูลประชากร 
 

หมูท่ี บาน จํานวน

ครัวเรือน 

ประชากร รวม 

ชาย หญิง 

๑ ชองแคบ  ๔๒๕ ๖๓๑ ๖๒๔ ๑,๒๕๕ 

๒ วังใหญ ๑๖๙ ๒๔๓ ๒๑๗  ๔๖๐ 

๓ ทาเสา ๔๖๓ ๔๓๕ ๔๐๑ ๘๓๖ 

๔ พุองกะ ๔๙๗ ๗๐๒ ๖๒๗ ๑,๓๒๙ 

๕ พุพง ๑๙๒ ๓๐๐ ๒๕๖  ๕๕๖ 

๖ พุมวง ๙๘ ๑๔๑ ๑๔๙  ๒๙๐ 

๗ พุมุด ๒๘๘ ๓๕๖ ๓๕๘  ๗๑๔ 

๘ พุเตย ๒๖๙ ๓๖๙ ๓๕๔  ๗๒๓ 

๙ วังเขมร ๒๓๑ ๓๓๖ ๒๙๕  ๖๓๑ 

๑๐ หนองตามวง ๖๖ ๑๔๐ ๑๓๒  ๒๗๒ 

๑๑ พุลาด ๒๐๒ ๓๐๖ ๒๙๙  ๖๐๕ 

 รวม ๒,๙๒๗ ๓,๙๕๙ ๓,๗๑๒ ๗,๖๗๑ 

 

หมายเหตู  แหลงขอมูล  สํานักบริหารการทะเบียน  ณ วันท่ี   ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๖ 

               จํานวนประชากร  และ ครัวเรือน  รวมทุกสัญชาติ 

 

ขอมูลผูนําชุมชน 
 

 

บาน 
 

หมู 
 

ผูใหญบาน/กํานัน 
 

สมาชิก อบต. 

บานชองแคบ ๑ ผูใหญชาญ  เนียมนรา นายสุขสันต พวงประเสริฐ, นายชาญ เนียมนรา 

บานวังใหญ ๒ ผูใหญกาญจนาพร  เพชรศิริกุล นายอนุ เกตุแดง, นางนฤมล นุชนุม 

บานทาเสา ๓ กํานันดุสิต  ฝุกฟด นางสาวชลาธร  ทองอินทร, นายวรวรรณ เวชไวกิจ 

บานพุองกะ ๔ ผูใหญวิชา  ศรอารา นายสําราญ แกวออน, นายสุวรรณ ดีทวม 

บานพุพง ๕ ผูใหญสุริยา  นุชนุม นายจง บุญสวาง, นายเล็ก พระแทน 

บานพุมวง ๖ ผูใหญพนม นุชจอย นายวิชาญ นุชนุม , นางสาวชัญญา มาพิบูลยธัญชาติ 

บานพุมุด ๗ ผูใหญทินกร แกวจิตตทอง นายทิวชัย บุตรบํารุง , นายสุธาธาน  แสงหลอ 

บานพุเตย ๘ ผูใหญสุพจน ผินกลับ นายทิวา ปญญาอินทร,นายกําพล  ทรงอุบล 

บานวังเขมร ๙ ผูใหญวิเชียร  ขําหงิม นายมานพ สุดใจ , นางทัศนีย  พลราชม 

บานหนองตามวง ๑๐ ผูใหญนงนุช ผอบทอง นายวิสุทธิ์ ผอบทอง , นายอานนท ผอบทอง 

บานพุลาด ๑๑ ผูใหญสมศักดิ์ ทองออน นายวิโรจน  ทองออน ,  นายภานุ  วงษหาญ 

 



  

 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิประเทศท่ัวไป เปนท่ีราบสูง ดานทิศตะวันออก มีเทือกเขาเกือบตลอดแนว เปนพ้ืนท่ีตั้งอยูฝง

แมน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๔๐.๙ องศา   อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด ๙.๓ องศา และมีฝนตกชุกในโซนทาเสา  ตอนบน 

๒.๒   สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 

 ตําบลทาเสา มีสภาพทางกายภาพเปนท่ีราบเชิงเขา มีตนน้ําลําธาร ปาไม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีงดงาม 

และมีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ คือ ทางหลวง ๓๒๓  สายกาญจนบุรี – สังขละบุรี ซ่ึงเปนเสนทางทองเท่ียวท่ีใช

เดินทางในการทองเท่ียวในเขตอําเภอไทรโยค และอําเภอใกลเคียง ทําใหราษฎรตําบลทาเสา มีรายไดในการ

จําหนายผลผลิต ใหกับนักทองเท่ียวเปนอยางดี 

 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร เพราะมีแมน้ําแควนอยและพุลําธารไหลผานพ้ืนท่ีเหมาะแก

การเพาะปลูก ทําการเกษตร มีการทําสวนผลไม ไมดอก ไมประดับ มีปาไผ ซ่ึงสามารถใชในการจักรสานเพ่ือ

จําหนาย โดยเฉพาะการสานเขง ซ่ึงบางหมูบานทํากันเกือบทุกครัวเรือน และนําไปจําหนายในตางถ่ิน มีรายไดดี

พอสมควร สภาพพ้ืนท่ีบางแหงเปนทุงหญา เหมาะแกการเลี้ยงสัตว เชน โคนม โคเนื้อ 
 

๒.๓  โครงสรางระบบบริการพ้ืนฐาน 

- การคมนาคม  

การเดินทางมายังตําบลทาเสา สามารถใชได ๓ เสนทาง ดังนี้ 

๑. โดยรถยนตโดยสารประจําทาง และรถยนตสวนบุคคล ตามเสนทางหลวงหมายเลข ๓๒๓  

สายกาญจนบุรี - สายสังขละบุรี   

๒. โดยรถไฟ จากสถานีรถไฟกาญจนบุรี – สถานีน้ําตกไทรโยคนอย 

๓. โดยเรือหรือแพ โดยลองเรือจากแมน้ําแมกลองข้ึนมาตามแมน้ําแควนอย มาถึงทาเรือ  

 ปากแซง ซ่ึงสามารถเท่ียวชมธรรมชาติความสวยงามของฝงแมน้ํา (ปจจุบันไมนิยมใชเสนทางนี้) 
 

๒.๔  สภาพทางสังคม 

 สถานศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา                                                                           ๖      แหง 

๑. โรงเรียนบานชองแคบ                 หมู      ๑ 

๒. โรงเรียนบานวังใหญ                   หมู      ๒ 

๓. โรงเรียนบานพุองกะ         หมู     ๔ 

๔. โรงเรียนบานพุมวง – พุพง            หมู     ๕ 

๕. โรงเรียนบานพุเตย         หมู     ๘    

๖. โรงเรียนบานหาดง้ิว                    หมู     ๙      

   - โรงเรียนประถม - มัธยม ( ขยายโอกาส )                                                ๑       แหง 

       ๑. โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา                                        หมู   ๗ 

 

 



  

 

 

   - ศูนยการเรียนชุมชนตําบลทาเสา                                                               ๑     แหง 

   - ศูนยเด็กกอนเกณฑบานพุตะเคียน                                      ๑     แหง 
 

 วัด 

- วัด                                                                                                           ๘     แหง 

๑. วัดชองแคบ       หมู      ๑  

๒. วัดถํ้าพรหมโลก      หมู      ๑  

๓. วัดวังใหญ       หมู      ๒  

 ๔. วัดพุองกะ       หมู      ๔ 

 ๕. วัดพุตะเคียน                                              หมู      ๔  

 ๖. วัดพุพง        หมู      ๕ 

 ๗. วัดพุทธวิมุติ        หมู      ๗ 

     ๘. วัดพุเตย        หมู      ๘     

    

  - สํานักสงฆ      ๕    แหง 

๑.  สํานักสงฆศรีสรรเพชร      หมู    ๑ 

๒. สํานักสงฆอนันตฆาราม      หมู    ๔ 

๓. สํานักสงฆวัดในไร       หมู    ๓ 

๔. สํานักสงฆวัดไผลอม       หมู    ๓ 

๕. สํานักสงฆบานวังเขมร               หมู    ๙ 

- สถานปฏิบัติธรรมเกาะมหามงคล                                                    หมู    ๑  

 

สวนราชการ 

  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล         ๒          แหง 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาเสา                      หมู     ๓ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพุเตย                                   หมู     ๘ 

- กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการทหารพัฒนา   

  หมู  ๑๑  (  กรป.กลาง ) 

- ศูนยพัฒนาสังคมและความม่ันของมนุษย หนวยท่ี ๒   ( ไทรโยค )                หมู    ๔ 

- หนวยปองกันรักษาปา ท่ี กจ.๑                                        หมู    ๓ 

          - ดานตรวจคนเขาเมือง                                                                      หมู    ๓ 

 

 

 



  

หนวยงานเอกชน 

 - สถานีวิทยุชุมชนพุทธศาสนา                 หมู    ๑  

 - มูลนิธิพิทักษกาญจน                  หมู    ๑  

 - หนวยกูภัยกาญจนบุรี ( ไทรโยค )                               หมู    ๓ 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร 

  -  ทางรถไฟสายมรณะ ซ่ึงเกิดข้ึนตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ซ่ึงอยูภายในวัดพุทธวิมุติ        หมู   ๗ 

  -  พิพิธภัณฑชองเขาขาด ซ่ึงปจจุบันไดเปดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งของ      

     ตําบลทาเสา                                                                                                หมู  ๑๑ 
 

หนวยธุรกิจในเขตพ้ืนท่ี 
 

 - โรงแรม รีสอรท         ๘     แหง 

 - สนามกอลฟ             ๑     แหง 

 - ปมน้ํามัน                ๓     แหง 

 - รานคาท่ัวไป            ๒๐    แหง 

               - อูซอมรถ                 ๘     แหง 
 

คณะผูบริหาร 

  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  จํานวน   ๔  คน ประกอบดวย 

  ๑. นายพีรเดช         วรรธนะวุฒิ                  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

  ๒. นายถิรพงษ         คงพยัคฆ                รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

           ๓. นายสุรพงษ        แสนยุติธรรม                 รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

           ๔. นายพิเชฐ            นุชนุม                            เลขานุการนายกฯ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  จํานวน  ๒๒  คน 
 

พนักงานสวนตําบล 

โครงสราง พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง แบงออกเปน  ๓  สวน  จํานวน  ๒๘  คน  คือ 

  ๑. สํานักปลัดมีบุคลากร     ๒๕    คน 

   ๑.๑  นายสุริยา  บุนนาค                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

   ๑.๒  นางสาวขวัญจิตร  ยุนเพ็ญ           หัวหนาสํานักปลัด  

   ๑.๓  นายวีระ   ติณภูมิ            บุคลากร 

   ๑.๔  นายจักรกฤษ  คมทา  นักวิชาการศึกษา 

   ๑.๕  นางขวัญเนตร  กาญจนฤทธิไกร นักพัฒนาชุมชน 

   ๑.๖  นางภัทรพร  ทวีระวงษ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

                               ๑.๗  นายประสาน  ครึกครื้นจิต  พนักงานขับรถยนต 

   ๑.๘  นายนิวัติ  เลิศกุศลจิตร  พนักงานขับรถยนต 

 



  

                               ๑.๙   นายสิทธิโชค   สังขชาติ  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

   ๑.๑๐  นางสาวชนัญชิดา  ทองอินทร ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน   

   ๑. ๑๑  นางสาววรรณทิมา  สําราญสุขเสมอ ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

   ๑. ๑๒   นางสาวจินตนา  อวมนับถือ ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

   ๑.๑ ๓  นางสาวนฤมล  หงสปทมา            ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

   ๑. ๑๔  นางสาวชุลีพร  ประยงคทรัพย       ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

   ๑.๑ ๕  นายวิสุทธิ ์ ยอดเรือง                   ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

   ๑.๑๖  นายเอกชัย  สมประโคน             คนงานท่ัวไป 

   ๑.๑๗  นายบรรจบ  ศีลธรรม           คนงานท่ัวไป 

   ๑.๑ ๘  นางสาวจิตรี  บุญคํามา               คนงานท่ัวไป 

   ๑.๑ ๙  นายสิงหา  มาลาชาติ                 คนงานท่ัวไป 

   ๑.๒๐  นายสยาม  มาตรสอนศรี   คนงานท่ัวไป 

   ๑.๒๑  นายณัฐพล  ไชยวุฒิ  คนงานท่ัวไป 

   ๑.๒๒  นายอดิศักดิ์  นิ่มเนตร  คนงานท่ัวไป 

   ๑.๒๓  นายสมภพ  มีทรัพยม่ัน  คนงานท่ัวไป 

                               ๑.๒๔  นางวันดี  สุวรรณทา              แมบาน 

   ๑.๒๕  นายวินัย  เริงวัย    ยาม 

  ๒. สวนการคลังมีบุคลากร   ๘  คน 

   ๒.๑.  นางปวียธิดา     พิพัฒธนาพงศ       ผูอํานวยการกองคลัง 

๒.๒. นางธนวรรณ   แสวงศร ี           นักวิชาการคลัง                               

๒.๓. นางสาวจันทรเพ็ญ  ใจหาญ            นักวิชาการพัสดุ 

                               ๒.๔. นางสาวประนมพร บุญม่ัง           เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

   ๒.๕  นางสาวเบญจพร  สระเงินสิงห        เจาพนักงานธุรการ 

๒.๖  นางสาวณฐพร ชอสะอึก                เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

   ๒.๗  นางสาวสุมาลี   แสนยุติธรรม          ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

   ๒.๘. นางสาวมธุรดา  แจมกลัด  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 
    

  ๓. สวนโยธา มีบุคลากร      ๓    คน 

    ๓.๑  นายณิรุศ  หยองทอง  ผูอํานวยการกองชาง 

    ๓.๒  นางสาวไพรินทร  มีความเจริญ       เจาพนักงานธุรการ 

    ๓.๓  นายกัมพล  สามสี   ผูชวยนายชางโยธา  

 

 

 

 
    



  

 

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาเสานั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชุนใน 

การรวมคิดรวมแกไขปญหา รวมสรางรวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลทาเสา ในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  จะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือ 

ของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหา และความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหากันอยางจริงจัง 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสาเนน ใหความเปนศูนยกลางของการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนนการสงเสริม

และสนับสนุนการศึกษาท้ังเด็กกอนวัยเรียนและวัยปกติ เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

สวนดานพัฒนาอาชีพ นั้น จะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงโดยสวนรวมการวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗ ( รวมท้ังท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๕   พ.ศ. ๒๕๔๖ ) และตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และ

รวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต . ใชเทคนิค SWOT  เขามาชวย ท้ังนี้เพ่ือดําเนินแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับ

ความตองการของประชาชน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา  กําหนด

วิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

อําเภอ และแผนพัฒนาตําบล ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูก

กําหนดในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

     ๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ( มาตรา ๖๗ (๑) ) 

๒. ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ( มาตรา ๖๘ (๑) 

๓. ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน ( มาตรา ๖๘ (๒)) 

๔. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา ๖๘(๓)) 

๕. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ ( มาตรา ๑๖ (๔)) 

๖. การสาธารณูปการ ( มาตรา ๑๖(๕)) 
 

๒. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผูพิการ ( มาตรา ๖๗ (๖)) 

๒. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ( มาตรา ๖๗ (๓)) 

๓. ใหมีการบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ ( มาตรา ๖๘(๔)) 

๔. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  

     ( มาตรา ๑๖ (๑๐)) 

๕. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย ( มาตรา๑๖(๒)) 

๖. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ( มาตรา ๑๖๕)) 

๗. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ( มาตรา ๑๖(๑๙)) 



  

 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

๑. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ( มาตรา ๖๗(๔)) 

๒. การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ( มาตรา ๖๘ (๘)) 

๓. การผังเมือง ( มาตรา ๖๘ (๑๓)) 

๔. จัดใหมีท่ีจอดรถ ( มาตรา ๑๖(๓)) 

๕. การรักษาความความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ( มาตรา๑๖(๑๗)) 

๖. การควบคุมอาคาร  มาตรา ๑๖ (๘)) 

 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 

๒. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ ( มาตรา ๖๘(๕)) 

๓. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา ๖๘(๗)) 

๔. การทองเท่ียว  ( มาตรา  ๖๘(๑๒)) 

๕. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย ( มาตรา ๖๘(๑๑)) 

๖. สงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ   ( มาตรา๑๖ (๗)) 

 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( มาตรา ๖๗ (๗)) 

๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

๓. ( มาตรา ๖๗(๒)) 

๔. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ( มาตรา ๑๗ ( ๑๒)) 

 

๖.  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น   มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ( มาตรา ๖๗ (๘)) 

๒. สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ( มาตรา ๖๗ (๕)) 

๓. การจัดการศึกษา  ( มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

๔. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ( มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

๗. ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

    มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน ( มาตรา๔๕ (๓)) 

๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปน

และสมควร (มาตรา๖๗ (๙)) 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน ( มาตรา ๑๖ (๑๖)) 

๔. การประสานใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา๑๗ (๑๖)) 

๕. การสรางและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบกท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  

     ( มาตรา ๑๗ (๑๖)) 

 

ภารกิจท้ัง ๗  ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถ 

จะแกไขปญหา ขององคการบริหารสวนตําบลไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความ

ตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา ๓ ป  ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวน

ตําบล เปนหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

๒๕๓๗  ( รวมท้ังท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมใหมถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ) 

       มาตรา  ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๒ 



  

สวนท่ี ๓ 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 

๓.๑  การสรุปสถานการณการพัฒนา  

 ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา  ในปงบประมาณ   ๒๕๕๕  
 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

๑. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนนภายใน บานชองแคบ หมู ๑ ๔๗๙,๐๐๐ 

๒. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนนภายใน หมู ๒ บานวังใหญ ๒๙๐,๒๐๐ 

๓. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเขาโทน หมู ๓ (ชวงเขาโทน – ถึง หมู ๔) ๒๖๒,๘๐๐ 

๔. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชวงบานนายไพบูลยถึง รร.พุองกะ ม.๔ บานพุองกะ ๒๖๓,๓๐๐ 

๕. กอสรางถนนลาดยางพรอมรางระบายนํ้าสายถํ้าเจาแมกวนอิม ม.๖ บานพุมวง ๓๘๓,๕๐๐ 

๖. กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กตัววีบานนายเว้ินถึงแยกซอยบานกํานัน ม.๗ บานพุมุด ๒๔๒,๑๐๐ 

๗. กอสรางถนนลาดยาง สายไรสี่พ่ีนองถึงถนนคอนกรีต รร.พุเตย หมู ๘ บานพุเตย  ๒๙๔,๘๐๐ 

๘. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังเขมร ตอนบน –ตอนลาง (บานนายยงยุทธ) หมูท่ี ๙  ๒๗๔,๐๐๐ 

๙. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเดิม) บานหนองตามวง หมู ๑๐  ๒๙๙,๑๐๐ 

  

๑๐. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานปาติ๋ม ม.๑๑ บานพุลาด ๒๕๕,๔๐๐ 

๑๑. โครงการกอสรางไฟกระพริบโซลาเซลล บานวังใหญ ม. ๒   ๓๘,๕๒๐ 

 

๑๒. เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส    ๑๒๐,๐๐๐ 

 

๑๓. โครงการกิจกรรมสุขภาพดีถวนหนา    ๓๐,๐๐๐ 

 

๑๔. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตําบลทาเสา   ๘๐,๐๐๐ 

 

๑๕. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   ๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๖. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอไทรโยค    ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๗. การแขงขันกีฬาตําบลทาเสาเพ่ือตานยาเสพติด  ๒๐๐,๐๐๐ 

๑๘. การจัดกิจกรรมผูสูงอายุและวันครอบครัว   ๗๐,๐๐๐ 

 

๑๙. โครงการลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล  ๗๐,๐๐๐ 

 

 

 



  

 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

ขอบัญญัติ 

๒๐. จัดซื้ออาหารเสริมนมใหกับเด็กนักเรียนภายในตําบลทาเสา   ๒,๐๓๑,๖๘๐ 

 

๒๑. จัดซื้ออาหารเสริมนมใหกับศูนยเด็กเล็กวัดพุตะเคียน    ๑ ๖๒,๒๒๒ 

 

๒๒. โครงการสานสายใยผูสูงอายุสูเยาวชน  ๑๐๐,๐๐๐ 

๒๓. คาใชจายในการเลือกตั้ง   ๕๐,๐๐๐ 

 

๒๔. โครงการปรับพ้ืนโรงจอดรถขาง อบต.ทาเสา  ๑๔,๗๐๐ 

๒๕. โครงการปรับปรุงบานพักพนักงาน   ๖๒,๑๐๐ 

 

๒๖. โครงการปรับพ้ืนโรงจอดรถดานหนา อบต.ทาเสา  ๒๔,๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต

ขององคการบริหารสวนตําบล เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอม

ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา 

 

 

 

จุดแข็ง จุดออน 

๑. ระบบการบริหาร 

    - มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ

ภารกิจ 

   - การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 

   - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 

   - มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 

๑. ระบบการบริหาร 

   - กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไข

ตลอดเวลา  ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

   - พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก ไมสามารถบริการการพัฒนาได

ท่ัวถึง 

   - ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 

 

๒. ระบบขอมูล 

   - มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ 

๒. ระบบขอมูล 

   - ขาดความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล 

 

๓. อัตรากําลัง  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 

   - บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 

   - ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

   - มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 

๓. อัตรากําลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 

   - บุคลากรบางตําแหนงขาดโอกาสในการฝกอบรม 

เนื่องจากขอจํากัดของกรมในการจํากัดจํานวนผูเขารวม

อบรม (เนื่องจากมีคนสมัครเขาอบรมจํานวนมาก) 

๔. การเงิน/งบประมาณ 

   - การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    

๔. การเงิน/งบประมาณ 

   - งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาไมสามารถ

ดําเนินการตามท่ีประชาคมเสนอเขามาไดทุกโครงการ 

 

๕. ศักยภาพของชุมชน 

   - มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออมทรัพย  กลุม

อาชีพ , กลุมเศรษฐกิจชุมชน 

๕. ศักยภาพของชุมชน 

   - สถานท่ีและอาคารท่ีทําการคับแคบไมเพียงพอ 

   - การรวมกลุมอาชีพยังขาดความตอเนื่อง สมาชิกไม

คอยใหความสนใจในการดําเนินงาน 

 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   - มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน

การเกษตรอยางเพียงพอ 

 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   - ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 



  

 

 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
 

-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร  คุณภาพชีวิต  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรตําบล 

 -  การสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจฐานราก  ตามนโยบายของรัฐบาล 

-  พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา เอ้ือตอการพัฒนา 
 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 

-  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

-  งบประมาณมีจํากัดไมเพียงพอของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 

   องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ไดสรุปการจัดเก็บขอมูลตอการดําเนินการพัฒนา และระยะ   

   การเบิกจาย  ไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 
 

๓.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
        

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  ของงบประมาณท้ังหมด โดยผลการ 

ดําเนินงานพบวาบางโครงการ/กิจกรรม ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว และในระยะเวลาท่ีไดกําหนด

ไวในแผนพัฒนาสามป สามารถนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติไดในเชิงปริมาณไดตรงตามวัตถุประสงคในระดับหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

สวนท่ี   ๔ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

๔.๑  วิสัยทัศนการพัฒนา 

  ๔.๑.๑  วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น  

      “  ชุมชนเขมแข็ง    ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   เกษตรกาวไกล  เลิศล้ําภูมิปญญาทองถ่ิน ” 

  ๔.๑.๒  พันธกิจ  

 ๑.  จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  

   ๒.  บํารุง และสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  

   ๓.  สงเสริมการศึกษา  

   ๔.  สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร  

   ๕.  สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี  

   ๖.  จัดใหมีน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําใชเพ่ือการเกษตร  

   ๗.  สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

   ๘.  เสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

๔.๑.๓  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

                             ๒. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

๓. ยุทธศาสตรดานเสริมสรางการมีสวนรวม 

๔.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนสามป  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ๑.๑  การสงเสริมอาชีพ 

๑.๒  การสงเสริมการลงทุน 

๑.๓  การพาณิชยกรรม 

๑.๔  การทองเท่ียว 

๑.๕  การคมนาคมและการขนสง 

๑.๖  การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ัน 

        พ้ืนฐาน 

๑.๗  การผังเมือง 



  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ๒.๑  งานสวัสดิการสังคม 

       -  การสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  

          ผูดอยโอกาส 

๒.๒  การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

       -  การพัฒนาสงเสริมบุคลากรและการกีฬา 

       -  การจัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

๒.๓  การศึกษาตลอดชีวิต 

       -  การจัดการศึกษาในระบบ 

       -  การจัดการศึกษานอกระบบ 

       -  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (การศึกษาทางเลือก) 

๒.๔  การสาธารณสุข 

       -  สงเสริมสุขภาพ 

       -  การรักษาพยาบาล 

       -  การปองกันและควบคุมโรค 

       -  การฟนฟูสมรรถภาพ 

๒.๕  การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด และเฝาระวังอยาง 

       ยั่งยืน 

๒.๖  การสงเสริมเครือขายทางสังคมและสถาบันครอบครัว 

๒.๗  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ  

       ทรัพยสิน 

๒.๘  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.๙  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ 

       ประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ 

       พัฒนาทองถ่ิน 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.๑  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและ     

       บํารุงรักษาปา 

๓.๒  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

๓.๓  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

๓.๔  เสริมสรางความเขาใจใหประชาชนเห็นคุณคา 

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.๕  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการพลังงานทางเลือก 

 



  

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑   วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 

  แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุง

สูวิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวงกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ ซ่ึง

กําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดม่ันใน

วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมี

ความปลอดภัย และม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดีเก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันได

ในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”  

๔.๑ วิสัยทัศนและพันธกิจ 

 การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค

และเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้ 

๔.๑.๑ วิสัยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา   

     ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๔.๑  การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ  

       วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๒  การปกปอง คุมครอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน  

       โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

๔.๓  สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔.๔  สงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทย 

๕ ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการ  

   บานเมืองท่ีดี 

 

 

 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

      ในการ พัฒนาดานสังคมและการเมือง 

๕.๒ แนวทางการพัฒนาการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ 

      องคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

๕.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสิ่งแวดลอม 

๖  ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจใหแก    

    องคกรปกครองทองถิ่น 

๖.๑  แนวทางการพัฒนา การถายโอนการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

๖.๒  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอัตราการเฝาระวังรักษา 

       ปองกันผูเสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาชุมชนใหเขมแข็ง 



  

 

๔.๑.๒ พันธกิจ 

  ๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครอง

ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียมและมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง

เสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหาร

จัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

  ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวและรูเทาทันกับ

การเปลี่ยนแปลง 

  ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค 

และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบสริโภคใหเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

  ๔) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ

ชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

๔.๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

๔.๒.๑ วัตถุประสงค 

  ๑) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 

  ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุภาพ 

  ๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่ออมโยงกับ

เครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มี

ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคม

คารบอนต่ํา 

  ๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศน และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

๔.๒.๒ เปาหมายหลัก 

๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง  

สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเขมแข็งมากข้ึน 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมามะสมตามศักยสภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพ่ิม

ผลผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

เพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํา

กวารอยละ ๔๐.๐ 



  

 

๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

   ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

 การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกัน อยางยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะ

แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ จึงจําเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเรงสราง

ภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตาง ๆ ใหเขมแข็ง ควบคูกับการให

ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึง

ทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน มียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ 

ฉบับท่ี ๑๑ ดังนี้ 

 

 ๔.๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก 

ครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริการจัดการ

ความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุก

คนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึง

และมีคุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานในการสรางอาชีพและรายไดท่ี

ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบ

บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส ยึดประโยชนสวนรวม และเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค

สวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 

 ๔.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน มุงเตรียมคนให

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือเขาสู

สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนใน

ทุกมิติใหมีความพรอมท้ังดานรางกายทีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม 

จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการ

เสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนาคน รวมท้ังการ

สงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง และสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทาง

สังคมในการพัฒนาประเทศ 

 

 

 



  

  ๔.๓ ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญ

กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชน

ไดอยางยั่งยืน เพ่ือใหภาคการเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความม่ันคง โดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธสัตวและสัตวน้ํา 

รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร อาหาร

และพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและความรูสรางสรรค การสรางความม่ันคงในอาชีพและ

รายไดใหแกเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการสรางความ

ม่ันคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหภาค

เกษตรสามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ไดอยางม่ันคง 
 

  ๔.๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ และย่ังยืน ให

ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด

สรางสรรค ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพ และยั่งยืน

ภายใตปจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวยและระบบการแขงขันท่ีเปนธรรม เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุง

ปรับโครงสรางการคาและการลงทุน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 

พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพ่ิมผลิตผลภาคเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยี และ

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรค

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส สรางความม่ันคงดานพลังงาน 

ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ และบิหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม

อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเขมแข็ง และขยายตัวอยางมีคุณภาพ 
 

  ๔.๕ ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม มุงเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความรวมมือกับประเทศใน

ภูมิภาคตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพา ซ่ึงกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก

ภายนอก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรวมมือ

แบบหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมดันท้ังในระดับอนุภูมิภาค และสราง

ปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษาท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขนสงคนและสินคาเพ่ือลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคี

การพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง 
 

  ๔.๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มุงบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีสวน

รวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ  



  

 

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สราง 

ภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวที

ประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความมตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ๑.๑  การสงเสริมอาชีพ 

๑.๒  การสงเสริมการลงทุน 

๑.๓  การพาณิชยกรรม 

๑.๔  การทองเท่ียว 

๑.๕  การคมนาคมและการขนสง 

๑.๖  การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ัน 

        พ้ืนฐาน 

๑.๗  การผังเมือง 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ๒.๑  งานสวัสดิการสังคม 

       -  การสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 

ผูดอยโอกาส 

๒.๒  การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

       -  การพัฒนาสงเสริมบุคลากรและการกีฬา 

       -  การจัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

๒.๓  การศึกษาตลอดชีวิต 

       -  การจัดการศึกษาในระบบ 

       -  การจัดการศึกษานอกระบบ 

       -  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (การศึกษาทางเลือก) 

๒.๔  การสาธารณสุข 

       -  สงเสริมสุขภาพ 

       -  การรักษาพยาบาล 

       -  การปองกันและควบคุมโรค 

       -  การฟนฟูสมรรถภาพ 

๒.๕  การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด และเฝาระวังอยาง 

          ยั่งยืน 

๒.๖  การสงเสริมเครือขายทางสังคมและสถาบันครอบครัว 



  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 ๒.๗  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ     

       ทรัพยสิน 

๒.๘  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.๙  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 

ทองถ่ิน 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.๑  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและ

บํารุงรักษาปา 

๓.๒  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

๓.๓  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

๓.๔  เสริมสรางความเขาใจใหประชาชนเห็นคุณคา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.๕  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการพลังงานทางเลือก 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๔.๑  การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ  

       วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๒  การปกปอง คุมครอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน  

       โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

๔.๓  สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔.๔  สงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทย 

๕ ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาดานสังคมและการเมือง 

๕.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด

ความสามารถในการพัฒนา 

๕.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสิ่งแวดลอม  

๖. ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองทองถ่ิน 

๖.๑ แนวทางการพัฒนา การถายโอนการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

๖.๒ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอัตราการเฝาระวังรักษาปองกัน 

ผูเสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาชุมชวนใหเขมแขง 

                     

 

 

 

 

 



  

วิสัยทัศนจังหวัดกาญจนบุรี 

“ เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ แหลงผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ประตูการคาสูชายแดนดาน

ตะวันตก ประชาชนมีคุณภาพชิตท่ีดีและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

๑) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

๒) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย  

๓) พัฒนาศักยภาพดานการลงทุนและการคาชายแดน 

๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองหนาอยู 

๕) พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

๖) การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

๗) การรักษาความม่ันคงชายแดน 

  

นโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 
 

       ๑.  ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานของบุคลากร  โดยยึดถือเอาประโยชนของประชาชนเปนสําคัญและรูจัก

สามัคคี 

       ๒.  ติดตั้งปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ  ใหมีแสงสวางในตําบลอยางท่ัวถึง 

       ๓.  สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการผลิตน้ําประปาใหมีความสะอาดเหมาะสม  ท่ีจะใชอุปโภค 

บริโภค  มีปริมาณเพียงพอกับความตองการของประชาชนท่ัวท้ังตําบลทาเสา 

       ๔. พัฒนาการเรียนการสอน  และปรับปรุงศูนยเด็กเล็ก  ใหมีสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี  เพ่ือใหกระบวนการเรียน

การสอนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ และ เตรียมความพรอมของเด็กกอนเขาสูระบบโรงเรียน 

       ๕. กอสราง ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน  ตําบลทาเสา  อําเภอไทรโยค 

 

 

 



  

 



 

  

 

สวนที่  ๕ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ. ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ. ศ. ๒๕๕๙ )  

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป  ๒๕๕๗ ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๙ รวม  ๓  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

ยุทธศาสตรท่ี   ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ         

  ๑.๑  การสงเสริมอาชีพ ๑๐ ๗๓๒,๐๐๐ ๒๑ ๒,๕๒๖,๐๐๐ ๖ ๘๘๐,๐๐๐ ๓๗ ๔,๑๓๘,๐๐๐ 

       ๑.๒  การสงเสริมการลงทุน - - - - - - - - 

 ๑.๓  การพาณิชยกรรม - - - - - - - - 

       ๑.๔  การทองเท่ียว - - ๕ ๔,๐๑๐,๐๐๐ ๔ ๗๐๐,๐๐๐ ๙ ๔,๗๑๐,๐๐๐ 

       ๑.๕  การคมนาคมและการขนสง - - - - - - - - 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป  ๒๕๕๗ ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๙ รวม  ๓  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

ยุทธศาสตรท่ี   ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

๑.๖  การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ัน

พ้ืนฐาน 

        

        

-    แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายน้ํา 

และสะพาน 

๒๐ ๕๐,๔๗๐,๗๐๐ ๔๗ ๑๖๘,๗๕๓,๘๐๐ ๓๒ ๕๓,๓๔๐,๐๐๐ ๙๙ ๒๗๖,๕๖๓,๘๐๐ 

-    แนวทางการพัฒนาการกอสราง และขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๔ ๒,๗๖๓,๐๐๐ ๗ ๗๗๐,๐๐๐ ๓๒ ๓,๖๓๓,๐๐๐ 

-    แนวทางการพัฒนาการกอสราง ตอทอประปา เจาะบอบาดาล 

ขุดสระ และ ภาชนะเก็บน้ํา 

๗ ๑,๒๔๘,๐๐๐ ๑๙ ๓,๘๘๐,๐๐๐ ๑๗ ๙,๗๕๘,๐๐๐ ๔๓ ๑๔,๘๘๖,๐๐๐ 

-   แนวทางการใหบริการตูโทรศัพทสาธารณะ - - ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

-   แนวทางการพัฒนา ขยาย ปรับปรุง เสียงตามสาย ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๘๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๙ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 

-  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง ตอเติม ศาลา ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙ ๗,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔๐ ๕๒,๙๕๐,๐๐๐ ๑๒๓ ๑๘๙,๐๓๒,๘๐๐ ๗๖ ๗๓,๖๔๘,๐๐๐ ๒๓๙ ๓๕๒,๘๗๒,๘๐๐ 



 

  

 

 

ยุทธศาสตร 

ป  ๒๕๕๗ ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๙ รวม  ๓  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม         

            ๒.๑  งานสวัสดิการสังคม 

       -  การสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา    

           ผูดอยโอกาส 

๕ ๑,๒๑๔,๐๐๐ ๓ ๑,๑๐๔,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๔,๐๐๐ ๑๒ ๓,๕๒๒,๐๐๐ 

๒.๒  การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

       -  การพัฒนาสงเสริมบุคลากรและการกีฬา 

       -  การจัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

๔ ๗๗๐,๐๐๐ ๖ ๘๗๐,๐๐๐ ๕ ๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๒,๔๖๐,๐๐๐ 

๒.๓  การศึกษาตลอดชีวิต 

       -  การจัดการศึกษาในระบบ 

       -  การจัดการศึกษานอกระบบ 

       -  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (การศึกษาทางเลือก) 

๕ ๔,๗๖๗,๒๕๐ ๘ ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒ ๕๘๐,๐๐๐ ๑๕ ๘,๒๒๗,๒๕๐ 

๒.๔  การสาธารณสุข 

       -  สงเสริมสุขภาพ 

       -  การรักษาพยาบาล 

       -  การปองกันและควบคุมโรค 

       -  การฟนฟูสมรรถภาพ 

 

๑๓ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๘ ๗๕๐,๐๐๐ ๓๖ ๓,๕๒๐,๐๐๐ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป    ๒๕๕๗ ป    ๒๕๕๘ ป    ๒๕๕๙ รวม  ๓  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม         

๒.๕  การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด และเฝาระวังอยางยั่งยืน ๕ ๒๖๐,๐๐๐ ๔ ๒๑๐,๐๐๐ ๔ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๓ ๖๘๐,๐๐๐ 

๒.๖  การสงเสริมเครือขายทางสังคมและสถาบันครอบครัว ๕ ๔๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๘,๐๐๐ ๓ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑ ๖๔๓,๐๐๐ 

๒.๗  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ 

           ทรัพยสิน 

- - - - - - - - 

๒.๘  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๘ ๗๕๐,๐๐๐ 

๒.๙   การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ 

        ประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ 

        พัฒนาทองถ่ิน 

- - - - - - - - 

รวม ๔๐ ๙,๒๕๑,๒๕๐ ๔๒ ๖,๗๒๒,๐๐๐ ๒๘ ๓,๘๒๙,๐๐๐ ๑๑๐ ๑๙,๘๐๒,๒๕๐ 



 

  

 

 

ยุทธศาสตร 

ป  ๒๕๕๗ ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๙ รวม  ๓  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ   

     สิ่งแวดลอม 

        

           ๓.๑  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและ  

                   บํารุงรักษาปา 

 

๒ ๑๗,๐๐๐ ๓ ๑๐๕,๐๐๐ - - ๕ ๑๒๒,๐๐๐ 

         ๓.๒  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

 

- - - - - - - - 

   ๓.๓  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ - - - - - - - - 

                   

          ๓.๔  เสริมสรางความเขาใจใหประชาชนเห็นคุณคา 

                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

๓ ๑๐๗,๕๐๐ ๘ ๓๑๓,๕๐๐ ๒ ๘๗,๕๐๐ ๑๓ ๕๐๘,๘๐๐ 

   ๓.๕  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการพลังงานทางเลือก - - - - - - - - 

รวม ๕ ๑๒๔,๕๐๐ ๑๑ ๔๑๘,๕๐๐ ๒ ๘๗,๕๐๐ ๑๘ ๖๓๐,๕๐๐ 



 

  

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป  ๒๕๕๗ ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๙ รวม  ๓  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม         

๔.๑  การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ                 

         วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

 

๔ ๔๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๖๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๑๔๐,๐๐๐ 

๔.๒  การปกปอง คุมครอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน        โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ  

- - - - - - - - 

๔.๓  สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน - - - - - - - - 

๔.๔  สงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทย 

 

- 

 

- 

 

- - - - - 

 

- 

รวม 

 

๔ 

 

๔๒๐,๐๐๐ 

 

๕ 

 

๓๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๖๐,๐๐๐ 

 

๑๔ 

 

๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 



 

  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป  ๒๕๕๗ ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๘ รวม  ๓  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(  บาท ) 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕ การบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาดานสังคมและการเมือง 

 

๑๙ 

 

๑,๑๗๐,๙๐๐ 

 

๙ 

 

๓๘๑,๔๐๐ 

 

๕ 

 

๑๘๖,๔๐๐ 

 

๓๓ 

 

๑,๗๓๘,๗๐๐ 

๕.๒ แนวทางการพัฒนาการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ

องคกร ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

๑๗ ๑,๙๖๖,๒๐๐ ๑๓ ๑,๑๕๘,๐๐๐ ๕ ๗๗๗,๕๐๐ ๓๕ ๓,๙๐๑,๗๐๐ 

๕.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสิ่งแวดลอม ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๕ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ยุทธศาสตรท่ี  ๕ ๓๘ ๓,๐๑๘๗,๑๐๐ ๒๔ ๑,๖๑๙,๔๐๐ ๑๒ ๑,๐๓๓,๙๐๐ ๗๓ ๕,๘๔๐,๔๐๐ 

 

๖.๑  แนวทางการพัฒนา การถายโอนการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

 

 

๑ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๓ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ยุทธศาสตรท่ี  ๖ 

 

 

๑ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๓ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

รวมท้ัง  ๖ ยุทธศาสตร ๑๒๗ ๖๕,๙๘๒,๘๕๐ ๒๐๖ ๑๙๘,๒๐๒,๗๐๐ ๑๒๔ ๗๙,๐๐๘,๔๐๐ ๔๕๗ ๓๘๐,๔๓๕,๙๕๐ 



 

  

แผนพัฒนาสามป   ( พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ) 

ยุทธศาสตรท่ี   ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  ๑.๑  การสงเสริมอาชีพ 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. สงเสริมกลุมอาชีพเพาะเห็ด 

หมู ๑  

เพ่ือประชาชนจะไดมีรายไดจากการ

เพาะเห็ด 

๑ กลุม /  ๒๐  

คน - ๒๐๐,๐๐๐ - 

-ประชาชนมีทักษะในการ

แปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 

สํานักปลัด 

๒. สงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ บานชอง

แคบ  หมูท่ี  ๑ 

- เพ่ือสรางรายไดใหกับกลุม  

๑ กลุม  - ๒๐๐,๐๐๐ - 
-กลุมตางๆมีพัฒนากลุมให

เจริญกาวหนา 

สํานักปลัด 

๓. สงเสริมกลุมอาชีพผูเลี้ยง สุกร 

บานชองแคบ    หมูท่ี  ๒ 

- เพ่ือสรางรายไดใหกับกลุม  

๑ กลุม  ๒๐,๐๐๐ - - 
-กลุมตางๆมีพัฒนากลุมให

เจริญกาวหนา 

สํานักปลัด 

๔. สงเสริมกลุมชาวบานผลิตภัณฑ

ตางๆ ใชในครัวเรือน หมูท่ี  ๓ 

เพ่ือประชาชนจะไดมีรายไดจากการทํา

ผลิตภัณฑในครัวเรือน 

๑ กลุม/๒๕  

คน 
๑๐,๐๐๐ - - 

-ประชาชนมีรายไดจากการ

เพาะกลาไมดอกไมประดับ 

สํานักปลัด 

๕. สงเสริมกลุมแมบานผลิตดอกไม 

จากใยบัว   หมูท่ี  ๓ 

เพ่ือประชาชนจะไดมีรายไดจากการทํา

ผลิตดอกไม จากใยบัว 

๑ กลุม/๒๕  

คน 
- ๑๐,๐๐๐ - 

ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพ

เกษตรอินทรีย 

สํานักปลัด 

๖. สงเสริมเกษตรกรผลิตปุยอินทรีย 

หมูท่ี   ๓ 

- สงเสริมอาชีพเพ่ือกอใหเกิดอาชีพและ

รายไดใหกับกลุมเปาหมาย 

๑ กลุม/๒๕  

คน 
- - ๑๐,๐๐๐ 

-ประชาชนมีรายไดจากการ

เพาะกลาไม 

สํานักปลัด 

๗. สงเสริมกลุมเกษตรกรปลอด

สารพิษพืชผักตามฤดูกาล  (ริมทาง

หลวง หมายเลข ๓๒๓ )    

หมูท่ี  ๕ 

- สรางรานคาขนาด๒X ๒.๕ เมตร 

โครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท(มาตราการ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี

ของ อปท. 

๑ กลุม/๓๐- 

๕๐  คน 
๒๑๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

- ประชาชนมีรายไดเพ่ือข้ึน สํานักปลัด 

 

 



 

  

๑.๑  การสงเสริมอาชีพ 

 

ลําดับที่ 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๘. สงเสริมอาชีพการเกษตร   

หมูท่ี  ๖ 

- เพ่ือสรางรายไดใหกับกลุม ๑ กลุม  

- ๒๕,๐๐๐ - 

-  ไดกลุมอาชีพ  

-  ประชาชนมีรายได                   

เพ่ือข้ึน 

สํานักปลัด 

๙. จัดตั้งกลุมเย็บผาโหล  หมูท่ี  ๗ - เพ่ือสรางรายไดใหกับกลุม ๑ กลุม /  ๒๕  คน 
- ๒๕,๐๐๐ - 

-ประชาชนมีอาชีพเสริม

ท่ีเพ่ิมรายได 

สํานักปลัด 

๑๐. สงเสริมพัฒนาโครงการเกษตรอินทรีย 

ม.๗ 

-เพ่ือประชาชนจะไดพัฒนา

อาชีพเกษตรอินทรีย 

๑  กลุม 
๔๒,๐๐๐ - - 

ประชาชนมีการพัฒนา

อาชีพเกษตรอินทรีย 

สํานักปลัด 

๑๑. สงเสริมการเพาะกลาไมดอกไมประดับ 

หมูท่ี   ๗ 

-เพ่ือประชาชนจะไดมีรายไดจาก

การเพาะกลาไมดอกไมประดับ 

๑  กลุม 

- 
๕๖,๐๐๐ 

 
- 

-ประชาชนมีรายไดจาก

การเพาะกลาไมดอกไม

ประดับ 

สํานักปลัด 

๑๒. สงเสริมดานการเกษตร (ทําปุยหมัก) บาน

วังเขมร    หมูท่ี   ๙ 

- สงเสริมอาชีพเพ่ือกอใหเกิด

อาชีพและรายไดใหกับ

กลุมเปาหมาย 

๑ กลุม 

- ๒๐,๐๐๐ - 

-ประชาชนจะมีแหลงยา

ท่ีใกลและราคาถูก 

 

สํานักปลัด 

๑๓. สงเสริมการเกษตรอินทรีย บานวังเขมร  

หมูท่ี   ๙ 

-เพ่ือสงเสริมอาชีพ และ รายได

ใหกับประชาชน 

๑ กลุม 

- ๒๐,๐๐๐ - 

- ประชาชนมีอาชีพ และ 

รายไดเพ่ิมข้ึน 

 

สํานักปลัด 

๑๔. อุดหนุนอาชีพกลุมสตรี บานวังเขมร 

หมูท่ี  ๙ 

-เพ่ือสงเสริมใหกลุมสตรีมีอาชีพ

และรายไดเพ่ิมข้ึน 

๑  กลุม 

- - ๒๐,๐๐๐ 

- ประชาชนมีอาชีพและ 

รายไดเพ่ิมข้ึน 

 

สํานักปลัด 

๑๕. สงเสริมการแปรรูปทางการเกษตร บานวัง

เขมร   หมูท่ี  ๙ 

-เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม

อาชีพเพ่ือกอใหเกิดรายไกกับ

กลุม 

 

๑  กลุม - ๒๕,๐๐๐ - 

- กิจกรรมกลุมบรรลุ

เปาหมาย 

สํานักปลัด 



 

  

    ๑.๑  การสงเสริมอาชีพ 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวน

งบประมาณ 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๖ สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ บานวัง

เขมร หมูท่ี  ๙ 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบ

อาชีพใหกับกลุม 

 

 

๑  กลุม 

 

- - ๕๐,๐๐๐ 

-ประชาชนมีอาชีพเสริม

ท่ีเพ่ิมรายได 

 

สํานักปลัด 

๑๗ สงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกและสุกร  บาน

หนองตามวง  หมูท่ี  ๑๐  

- เพ่ือสรางรายไดใหกับกลุม  

๑  กลุม ๖๐,๐๐๐ - - 

-ประชาชนมีอาชีพเสริม

ท่ีเพ่ิมรายได 

 

สํานักปลัด 

๑๘ สงเสริมดานการเกษตร (ทําปุยหมัก) บาน

หนองตามวง    หมูท่ี  ๑๐ 

- สงเสริมอาชีพเพ่ือกอใหเกิด

อาชีพและรายไดใหกับ

กลุมเปาหมาย 

 

๑ กลุม - ๓๐,๐๐๐ - 

-ประชาชนจะมีแหลงยา

ท่ีใกลและราคาถูก 

 

สํานักปลัด 

๑๙ สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร -เพ่ือประชาชนจะไดมีทักษะใน

การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 

 

หมู  ๑  -  ๑๑ - 

 

๒๕,๐๐๐ 

 

- 

-ประชาชนมีทักษะใน

การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 

สํานักปลัด 

๒๐ สงเสริมอุดหนุนกลุมอาชีพ,เศรษฐกิจ

ชุมชนม. ๑ - ๑๑ 

-เพ่ือกลุมตางๆจะไดมีพัฒนา

กลุมใหเจริญกาวหนา 

 

ตําบลทาเสา 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - 
-กลุมตางๆมีพัฒนากลุม

ใหเจริญกาวหนา 

สํานักปลัด 

๒๑ สงเสริมสนับสนุนเรือนเพาะกลาไมและแม

พันธไมสงเขา ม.มหิดล  ม.๑๑ 

 

เพ่ือประชาชนจะไดมีรายไดจาก

การเพาะกลาไม 

 

๑  กลุม 
 

- 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

- 

-ประชาชนมีรายไดจาก

การเพาะกลาไม 

สํานักปลัด 

 

 

 



 

  

 ๑.๑  การสงเสริมอาชีพ 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๒๒. สงเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตําบลทาเสา 

 

-เพ่ือประชาชนจะไดมีอาชีพ

เสริมท่ีเพ่ิมรายได 

 

หมู ๑ – ๑๑  
- ๒๐๐,๐๐๐ - 

-ประชาชนมีอาชีพเสริม

ท่ีเพ่ิมรายได 

สํานักปลัด 

๒๓. สนับสนุนเงินทุนกลุมเลี้ยงโค 

ตําบลทาเสา 

 

-เพ่ือประชาชนจะไดนําไปพัฒนา

กลุม 

 

๒  กลุม - 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 

-ประชาชนมีอาชีพเสริม

ท่ีเพ่ิมรายได 

สํานักปลัด 

๒๔. จัดตั้งกองทุนยาสัตวตําบลทาเสา -เพ่ือประชาชนจะไดมีแหลงยาท่ี

ใกลและราคาถูก 

 

 

๑  กลุม - 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 

-ประชาชนจะมีแหลงยา

ท่ีใกลและราคาถูก 

สํานักปลัด 

๒๕. จัดตั้งกลุมเกษตรผสมผสานตําบลทาเสา -เพ่ือสงเสริมอาชีพ และ รายได

ใหกับประชาชน 

 

 

๑ กลุม - ๗๐,๐๐๐ - 

- ประชาชนมีอาชีพ และ 

รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

๒๖. อุดหนุนอาชีพกลุมสตรี ( ม.๒ ) -เพ่ือสงเสริมใหกลุมสตรีมีอาชีพ

และรายไดเพ่ิมข้ึน 

 

 

๑  กลุม - ๕๐,๐๐๐ - 

- ประชาชนมีอาชีพ และ 

รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

๒๗. อุดหนุนกลุมแมบานตําบลทาเสา -เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม

อาชีพเพ่ือกอใหเกิดรายไกกับ

กลุม 

 

 

 

๑  กลุม ๒๐,๐๐๐ - - 

-กิจกรรมกลุมบรรลุ

เปาหมาย 

สํานักปลัด 

 

 

 



 

  

๑.๑  การสงเสริมอาชีพ 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๒๘. สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ บานวัง

เขมร หมูท่ี  ๙ 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบ

อาชีพใหกับกลุม 

 

 

๑  กลุม 

 

- ๕๐,๐๐๐ - 
- ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

และทั่วถึง-กลุมอาชีพมีทักษะในการประกอบ

อาชีพและสามารถเพิ่มรายได  

สํานักปลัด 

๒๙. สงเสริมสนับสนุนจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู

ความสามารถ มาบรรยายและสาธิตใหกับ

กลุมอาชีพ 

 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู 

ในการประกอบอาชีพใหกับกลุม 

 

๑  กลุม 

ม.๑  -  ม.๑๑ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

- - 

สํานักปลัด 

๓๐. สงเสริมการฝกอาชีพเพ่ือเปนรายไดเสริม 

หมูท่ี ๓  (กลุมดอกไมประดิษุ ) 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู 

ในการประกอบอาชีพใหกับกลุม 

 

๑  กลุม - 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

- 

สํานักปลัด 

๓๑. กอสรางสถานท่ีจําหนายสินคา OTOP - เพ่ือประชาชนจะไดมีสถานท่ี

จําหนายสินคาของตําบล 

 

 

๑  กลุม 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

ประชาชนจะไดมี

สถานท่ีจําหนาย

สินคาของตําบล

และสามารถเพ่ิม

รายไดใหกับ

ครอบครัว 

สํานักปลัด 

๓๒. จัดตั้งกลุมผลิตภัณฑท่ีมีช่ือของตําบล - เพ่ือสงเสริมสินคาและเพ่ิม

รายไดใหกับประชาชน 

 
 

๑ กลุม 

 

- 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

สินคาจําหนายได

เพ่ิมข้ึนและเพ่ิม

รายไดใหกับ

ประชาชน 

 

สํานักปลัด 

 

 



 

  

๑.๑  การสงเสริมอาชีพ 
 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย  

(ผลผลิตของ

โครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๓๓. สงเสริมสนับสนุนพากลุมอาชีพา  

ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

   

- เพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบ

อาชีพใหกับกลุม 

 

๑  กลุม 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

- - 

-กลุมอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพและ

สามารถเพิ่มรายได  

- ประชาชนไดมีน้ําทําการเกษตรที่เพียงพอ 

สินคาจําหนายไดเพิ่มขึ้นและเพิ่มรายไดใหกับ

 

 

สํานักปลัด 

๓๔. สนับสนุนการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา 

จากแมนํ้าแควนอย  เพ่ือการเกษตร 

บานวังเขมร  หมูท่ี  ๙ 

 

- เพ่ือประชาชนจะไดมีนํ้าทํา

การเกษตรท่ีเพียงพอ 

 
 

๑  แหง - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - 

 

 

สํานักปลัด 

๓๕. จัดหาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร บานวังเขมร  

(ตอนบน)    หมูท่ี  ๙ 

 

- เพ่ือประชาชนจะไดมีนํ้าทํา

การเกษตรท่ีเพียงพอ 

 

๕  แหง - - ๕๐๐,๐๐๐ 

สํานักปลัด 

๓๖. สรางโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑทางดาน

พืชและสัตว ม.๗ 

- เพ่ือประชาชนจะไดมีโรงเรือน

แปรรูปผลิตภัณฑทางดานพืช

และสัตวท่ีครบวงจร 

 

 

๑  กลุม - - 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

-ประชาชนจะไดมี

โรงเรือนแปรรูป

ผลิตภัณฑทางดาน

พืชและสัตวท่ีครบ

วงจร 

สํานักปลัด 

๓๗. โครงการเกษตรพอเพียง - เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐ - - 

-ประชากรลด

คาใชจายปลูก

พืชผักสวนครัวทุก

ครัวเรือน 

สํานักปลัด 

 

 



 

  

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

ยุทธศาสตรท่ี   ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ    

๑.๒ สงเสริมการทองเท่ียว 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 

โครงการพัฒนาถํ้าเจาแมกวนอิมเพ่ือเปน

แหลงทองเท่ียว  หมูท่ี  ๖ 

เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวและเปน

การเพ่ิมอาชีพและรายไดใหกับ

ประชาชนในทองถ่ิน 

 

- ขยายถนนลาดยาง  กวาง  ๖  

เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร 

 - ขยายไฟฟา  ระยะทาง     

   ๑,๕๐๐  เมตร 

- 
๓,๕๖๐,๐๐๐ 

 

- 
 

ไดแหลง

ทองเท่ียวใหม

และเปนการ

เพ่ิมอาชีพและ

รายไดใหกับ

ประชาชนใน

ทองถ่ินมากข้ึน 

 

 

สํานักปลัด 

๒. 

 

โครงการพัฒนาถํ้าพุมุด ,  ถํ้าหมากเพ่ือ

เปนแหลงทองเท่ียว 

ม.๗ 

เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวและเปน

การเพ่ิมอาชีพและรายไดใหกับ

ประชาชนในทองถ่ิน 

 

 

 

๒  แหง - - ๑๐๐,๐๐๐ 

สํานักปลัด 

๓. กอสรางฝายนํ้าลน  บานวังเขมร 

(ตอนบน)   หมูท่ี   ๙ 

 

เพ่ือปองกันนํ้าทวม 

เพ่ือกักนํ้าไวใชในฤดูแลง 

 

จํานวน   ๑  ฝาย - ๑๕๐,๐๐๐ - 

เพ่ืออนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 

๔. 

 

พัฒนาทางรถไฟ  บานวังเขมร   

หมูท่ี  ๙ 

 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว และ

อนุรักษไวใหเยาวชนรุนหลัง 

 

๑  แหง - ๑๐๐,๐๐๐ - 

ไดผืนปาท่ีอุดม

สมบูรณ 

สํานักปลัด 

      

 

 

 



 

  

๑.๒  สงเสริมการทองเท่ียว 
 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๕. 

 

พัฒนาทางรถไฟชองเขาขุด  ม.๗ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว และ 

อนุรักษไวใหเยาวชนรุนหลัง 

 

 

๑  แหง - ๑๐๐,๐๐๐ - 

สงเสริมการ

ทองเท่ียว และ

อนุรักษไวใหเยาวชน

รุนหลัง 

สํานักปลัด 

 

๖. 

 

โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรต ิ

หมู  ๖ 

เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 

 

พ้ืนท่ี จํานวน  ๕๐  ไร - ๑๐๐,๐๐๐ - 

ไดผืนปาท่ีอุดม

สมบูรณ 

สํานักปลัด 

๗. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว ต.ทาเสา เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว และ 

อนุรักษประเพณีประจําทองถ่ิน 

๑ แหง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

สงเสริมการองเท่ียว 

และอนุรักษ

ประเพณีประจํา

ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

 

๘. จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธการทองเท่ียวใน 

ต.ทาเสา 

เพ่ือใหขอมูลกับนักทองเท่ียว ๑ แหง 
- - ๒๐๐,๐๐๐ 

นักทองเทียวมี

แหลงขอมูลเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

 

๙. สรางศูนยการเรียนรูดานภาษาเพ่ือรองรับ 

AEC 

เพ่ือใหความรูดานภาษา ๑ แหง 
- - ๓๐๐,๐๐๐ 

เพ่ือใหความรูดาน

ภาษา 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 



 

  

๑.๓  โครงสรางพ้ืนฐาน (การคมนาคม การขนสง  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือเกษตร) โดยพัฒนา และสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังดานคมนาคม  

แหลงน้ําสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง 

๑. แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ 

(บาท) 

ผลลัพธ 

ท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. 

 

สรางถนนลาดยาง ซอยตองเจ็ด จากบาน

นายเนิน – บานนายเต็ง   หมูท่ี  ๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

 

๒๕๐,๐๐๐ - - 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัย 

ในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

 
 

อปท. 

๒. 

 

กอสรางถนนลาดยาง  

ซอยสุขสันต – ทานํ้า หมูท่ี  ๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง กวาง ๕  เมตร ยาว 

๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

- ๘๐๐,๐๐๐ - 

สวนโยธา 

๓. 

 

 

สรางถนน คสล. ซอยบานผูใหญชอบ – บาน

นายนํา  หมูท่ี  ๑  

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนน คสล.  กวาง ๕ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

 

- - ๘๐๐,๐๐๐ 

สวนโยธา 

๔. 

 

 

สรางถนนลาดยาง เช่ือมระหวาง  

หมูท่ี ๑ - ๒ ของ  หมูท่ี   ๑ 

 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

 

ถนนลาดยาง  กวาง ๖ เมตร  

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 

เมตร  

 

- - ๙๕๐,๐๐๐ 

 

อปท. 

 

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 



 

  

๑.  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๕. 

 

 

ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน ภายใน

หมูบานชองแคบ  หมูท่ี  ๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง   กวาง  ๕  เมตร  

ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 

เมตร   

- - ๗๘๐,๐๐๐ 

 

- ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน - 

 
 

อปท. 

๖. 

 

กอสรางถนนลูกรัง สายบานคุณวรรณา – 

บานผูชวยไว  หมูท่ี  ๑  

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

 

ถนนลูกรัง   กวาง ๕  เมตร ยาว  

๗๐๐  เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  

 
- - ๑๑๐,๐๐๐ 

 

สวนโยธา 

๗. 

 

สรางถนนลาดยางแอสฟสติกคอนกรีต  ซอย

หนองอีเบ้ีย  หมูท่ี   ๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง ๖ เมตร  

ยาว ๙๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ 

เมตร  

- - ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

 

อปท. 

๘. 

 

สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนาย

นิพล - เจกัลยา หมูท่ี   ๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 

๕  เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

๒,๗๐๐,๐๐๐ - - 

 

สวนโยธา 

๙. กอสรางถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน ซอยบาน

นางเสง่ียม – บานนางอรุณ หมูท่ี   ๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง   กวาง ๔  เมตร ยาว  

๒๕๐  เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  

 

- ๔๐,๐๐๐ - 

 

อปท. 

 

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร 

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 



 

  

๑.  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑๐. 

 

ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน ภายใน

หมูบานวังใหญ  หมูท่ี  ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง  กวาง  ๕  เมตร  

ยาว ๑๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 

เมตร   

๑,๑๐๐,๐๐๐ - - 

 - ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จร

ไปมาภายในหมูบาน - 

 

 

อปท. 

๑๑. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน 

นางสุกัญญา  หมูท่ี ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร  

- - ๔๐๐,๐๐๐ 

 

อปท. 

๑๒. กอสรางถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน ซอยบาน

นายสุดสาคร – บานนายรวพล หมูท่ี   ๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง   กวาง ๔  เมตร ยาว  

๑๒๐  เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  

 

- ๗๕,๐๐๐ - 

สวนโยธา 

๑๓. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบาน นางสมพงษ  หมูท่ี ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร 
- - ๒๕๐,๐๐๐ 

อปท. 

 

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

  ถนนลาดยาง และถนน คสล. ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 

 

 

 



 

  

 

๑   แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๔. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขาง 

รร.บานวังใหญ  หมูท่ี ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

และประหยัดคาใชจาย 

ถนนคอนกรีต ขนาดกวาง ๕ เมตร 

ยาว ๑,๕๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ 

เมตร 
- - ๕,๓๐๐,๐๐๐ 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัย 

ในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน - 

 

 

อปท. 

๑๕. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนา 

รร.บานวังใหญ  หมูท่ี ๒ 

 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 

 

ถนนคอนกรีต  กวาง   ๔ เมตร 

ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร  
 

 

 

 

 

- 

 
 

 

- 
 

 

๘๕๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

สวนโยธา 
 

๑๖. 

 

สรางถนนลาดยาง  สายบาน นายบุญรวม  

 หมูท่ี   ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง ๕ เมตร  

ยาว ๑,๕๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ 

เมตร  
๔,๗๐๐,๐๐๐ - - 

 

อปท. 

๑๗. 

 

 
 

สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน 

นางประยูร หมูท่ี   ๒ 

 
 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 
 

ถนนคอนกรีต กวาง ๕ เมตร  

ยาว ๑,๓๙๐ เมตรหนา ๐.๐๕ 

เมตร  
- ๕,๐๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

 

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร 

    ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 

 



 

  

๑   แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัย 

ในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 
๑๘. 

 

สรางถนนลาดยาง  สายบานบานทับตอง 

หมูท่ี   ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง ๕ เมตร  

ยาว ๘๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ 

เมตร  

- ๒,๔๐๐,๐๐๐ - 

๑๙. 

 

 

สรางถนนลาดยาง  สายขางโรงเรียนบาน 

วังใหญ ถึง บานชองแคบ  หมูท่ี ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง ๖ เมตร  

ยาว ๑,๐๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ 

เมตร   

- ๓,๖๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๒๐. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน

นางเสง่ียม  หมูท่ี ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

๔  เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร 
- ๘๕๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๒๑. 

 

สรางถนนลาดยาง  สายหมู  ๒  เช่ือม  ม.๑  

หมูท่ี ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง ๖ เมตร  

ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 

เมตร   
- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๒๒. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  ๒ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๕  เมตร 

ยาว ๑๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕

เมตร   
- ๑,๒๐๐,๐๐๐ - 

 

 

สวนโยธา 

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร 

 ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 



 

  

๑  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ  

- ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน - 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๒๓. 

 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก

ถนนแสงชูโต สุดซอยบานนางมะล ิ

หมูท่ี ๓ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต  กวาง  ๖  เมตร  

ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร    
๗,๖๐๐,๐๐๐ - - 

 

อปท. 

๒๔. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางประกอบ หมูท่ี ๓ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต  กวาง  ๕ เมตร  

ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร    
- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 

๒๕. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเขา

โทนเช่ือม ม.๔  หมูท่ี ๓ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต  กวาง  ๖  

เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร   

- ๖,๓๕๐,๐๐๐ - 

๒๖. 

 

ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน ภายใน  

หมูบานทาเสา  หมูท่ี  ๓ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง   กวาง  ๕  เมตร  

ยาว ๙,๐๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๐ เมตร   

- - ๖,๘๐๐,๐๐๐ 

๒๗. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

ภายใน  หมูบานพุองกะ  หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๔.๕   เมตร 

ยาว ๗,๔๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕ 

- ๕๐๐,๐๐๐ - 

 

 

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 

 



 

  

๑  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธ

ท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๒๘. กอสรางถนนลาดยาง สายหนาวัดพุอง 

กะ ถึง พุนํ้าพุองกะ  หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง  ๔  เมตร ยาว 

๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕  - ๓,๔๐๐,๐๐๐ - 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

 

 

อปท. 

๒๙. กอสราง คอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงทาง

หนา รร.  ข้ึนวัดพุองกะ หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง ๖  เมตร 

ยาว  ๑๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ๔๓๐,๐๐๐ - - 

สวนโยธา 

๓๐. กอสรางถนนลาดยาง สายไรนายปญญา 

ปลิดดอก  ถึง สี่แยกบานนางสมบัติ   

หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง  ๕ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร 

หนา ๐.๐๕  - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - 

สวนโยธา 

๓๑. กอสรางถนนลาดยาง สายบานนาง

สมบัติ ถึงหนาวัดพุองกะ  หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง  ๕  เมตร  

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร   

 
- ๔,๖๐๐,๐๐๐ - 

 

อปท. 

๓๒. กอสรางถนนลาดยาง สายรีโซเทล 

 พุตะเคียน หมู ๔ เช่ือมติดตอหมู ๗  

หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง  ๔  เมตร  

ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร    

 
- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

สวนโยธา 

๓๓. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานปาแดงเช่ือมโรงแรมวิเวอรแคว 

บานพุองกะ  หมูท่ี  ๔ 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง ๕ เมตร 

ยาว  ๑๑๖ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
๕๐๐,๐๐๐ - - 

 

สวนโยธา 

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร 

     ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 



 

  

๑.  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธ

ท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๓๔. 

 

กอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงบาน

นายไพบูลย ถึงโรงเรียนพุองกะ บานพุองกะ   

หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

กวาง ๕ เมตร ยาว  ๑๘๔ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร 

๖๕๐,๐๐๐ - - 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

สวนโยธา 

๓๕. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

ท้ังหมูบานพุพง  หมูท่ี  ๕  

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๕  เมตร 

ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 

เมตร 

- ๔๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๓๖. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

เสนขางทางรถไฟ เช่ือมตอเขาหมูบาน พุพง 

ม. ๕ ถึงเขตตอ ม.๖ บานพุมวง หมูท่ี  ๕ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  กวาง    

๖  เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร 
- ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - 

 

อปท. 

๓๗. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายบานนายแหลม ถึง บานนางบุปผา  

หมูท่ี  ๕ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  กวาง    

๖  เมตร ยาว ๕๐๐ เมตรหนา 

๐.๐๕ เมตร    
- ๑,๘๕๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๓๘. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน

นายอําพล ถึง บานนายพะยอม   

หมูท่ี ๕ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

๕  เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา

๐.๑๕ เมตร 

๕๔๐,๐๐๐ - - 

 

สวนโยธา 

๓๙. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นายนิวัฒ ถึง บานนายเมี้ยน  บานพุพง 

หมูท่ี ๕ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

๕  เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร 

- ๕๔๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

 

 

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 



 

  

๑. แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธ

ท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๔๐. กอสรางถนนลูกรัง จากเสนทางเดิมจากบาน

นายทองหลอ ถึง ไรนายสมยศ  

บานพุพง   หมูท่ี ๕  

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง   กวาง ๕  เมตร 

ยาว  ๔๐๐  เมตร หนา ๐.๑๐ 

เมตร  

 

- ๔๖๘,๘๐๐ - 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

 
 

 

สวนโยธา 

๔๑. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางบุปผา – บานนายแหลม สายหนาวัด – 

บานนายเจน สายบานนายข้ีเหล บานพุพง   

หมูท่ี  ๕ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยางแอสฟลทติก   

กวาง    ๕  เมตร ยาว ๖๐๐ 

เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร    ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - 

 

สวนโยธา 

๔๒. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายทางรถไฟ – ถนนพุมวง (หมูท่ี  ๕

เช่ือมตอหมู ๖ ติดตอตําบลชองสะเดา)  

บานพุพง  หมูท่ี  ๕ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  กวาง    

๕  เมตร ยาว  ๔๐๐  เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร    - - ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

สวนโยธา 

๔๓. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

สายหนาวัด – บานนายปาน บุญสวาง 

หมูท่ี  ๕  

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๕  เมตร 

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๐ เมตร 

- ๘๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๔๔. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

ท้ังหมูบานพุพง  หมูท่ี  ๕  

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๕  เมตร 

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๐ เมตร 

- ๑,๑๒๕,๐๐๐ - 

 
 

อบจ. 

 

   หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

      ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 



 

  

๑. แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๔๕. กอสรางถนนลูกรัง จากเสนทางเดิมจากบาน

นายทองหลอ ถึง บานายสมยศ  

บานพุพง   หมูท่ี ๕  

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง   กวาง ๔  เมตร ยาว  

๔๐๐  เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  

 

- ๒๕๐,๐๐๐ - 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัย 

ในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน 

 
 

สวนโยธา 

๔๖. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายหัวสะพาน – บานนายแหลม บานพุพง  

หมูท่ี  ๕ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  กวาง    

๖  เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร    
- - ๒๓๐,๐๐๐ 

 

สวนโยธา 

๔๗. 

 

กอสรางถนนลาดยาง พรอมรางระบายนํ้า

ทางเขาถํ้าเจาแมกวนอิม  บานพุมวง  

หมูท่ี  ๖ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง  ๖  เมตร 

ยาว  ๑,๔๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ 

เมตร  

๕,๕๐๐,๐๐๐ - - 

 

สวนโยธา 

๔๘. กอสรางถนนลาดยาง  สายบานนายเปย  

มหิดุล – บานนายสมภพ มีทรัพยมั่น  

บานพุมวง หมูท่ี  ๖ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง  ๖  เมตร  

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 

เมตร  
- ๕,๕๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๔๙. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน 

ท้ังหมูบาน บานพุมวง หมูท่ี  ๖ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง  กวาง  ๕ เมตร  ยาว 

๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๕๐. 

 

กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตของถนนสาย

ถํ้าเจาแมกวนอิม บานพุมวง หมูท่ี  ๖ 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะบริเวณ

ถนนมิใหพังทลาย 

รางระบายนํ้าคอนกรีตตัววี  

ปากรางกวาง ๑ เมตร ทองราง

กวาง ๐.๐๕ เมตร หนา ๐.๑๐

เมตร ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 

 

- ๒๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

   หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 



 

  

๑. แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธ

ท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๕๑. กอสรางถนนลาดยาง  ตอนลางจาก 

คอสะพาน  หมู  ๗ ถึง หมู ๔ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง  ๖  เมตร  

ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 

เมตร  
- ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ - 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

 
 

สวนโยธา 

๕๒. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานนายบุญสง สุดวิเวก  หมู ๗ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร  

- ๑,๘๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๕๓. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน ท้ัง

หมูบานพุมุด หมูท่ี  ๗ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง  กวาง  ๕ เมตร 

ตอนลางยาว ๓,๐๐๐ เมตร และ

ตอนบนยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๐ เมตร  

- ๖๐๐,๐๐๐ - 

 

อบจ. 

๕๔. 

 

 

กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตตัววี จากบาน

ผูใหญอ้ัน ถึง บานนายบุญสง สุดนิเวก และ

แยกบานนายเชง  หมูท่ี  ๗ 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมถนน 

- ลดอุบัติเหตุบนทองถนน 

รางระบายนํ้าคอนกรีตตัววี  

ปากรางกวาง ๑ เมตร ทองราง

กวาง ๐.๐๕ เมตร หนา ๐.๑๐

เมตร ยาว  ๒,๒๕๐  เมตร 

 

๔,๐๐๐,๐๐๐ - - 

 

 

สวนโยธา 

๕๕. กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตตัววี จากบาน

ผูใหญอ้ัน ถึง บานนางละเมียด  หมูท่ี  ๗ 

 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมถนน 

- ลดอุบัติเหตุบนทองถนน 

รางระบายนํ้าคอนกรีตตัววี 

ปากรางกวาง ๑ เมตร ทองราง

กวาง ๐.๐๕ เมตร หนา ๐.๑๐ 

เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

                                                                                                                                                                                            

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

อบจ. 

   หมายเหตุ – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 



 

  

๑. แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

  

๕๖. กอสรางถนนลาดยาง เช่ือมตอจากถนน 

๓๒๓ ตรงปอม ชรบ. หมู ๗ ไปเช่ือมตอ 

หมู ๘ ท่ีหมู  ๗  ตอนบน     

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง  ๖  เมตร  

ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 

เมตร    
- ๗,๒๐๕,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๕๗. 

 

กอสรางถนนลาดยาง ซอยสุดวิเวก  

หมูท่ี  ๗  ตอนบน     

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง  ๖  เมตร  

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 

เมตร    
- ๕,๐๐๐,๐๐๐ - 

 

อปท. 

๕๘. 

 

กอสรางถนนลาดยางจากบานนายเบ้ิม ถึง

หมูท่ี ๔ ตอนลางบานพุมุด หมูท่ี ๗ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง  กวาง  ๖  เมตร  

ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 

เมตร    
- ๑๐,๙๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

 

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร 

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

๑.  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๕๙. กอสรางรางนํ้าคอนกรีต สายแยกรองพุนํ้า 

-ไรนายกําพล – ไรนายชัชวาล บานพุเตย 

หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

รางนํ้าคอนกรีต ปากราง

กวาง ๑ เมตร ทองรางกวาง 

๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 

เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายใน

หมูบาน- 
 

 

อปท. 

๖๐. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระสี่

มุม ชวงตอจากบานนายเช่ียง บุญตัน ถึงท่ี

ทําการปาไม หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร  

- - ๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 

อปท. 

๖๑. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางอําพร  ทรงอุบล ถึงบานทางคอนกรีต  

ไรนางฟา หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๖ เมตร 

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร  
๖,๔๐๐,๐๐๐ - - 

 

อบจ. 

๖๒. กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก

คอนกรีตเดิม รานเจริญยนต (ชางปอม) ถึง

ถนนคอนกรีตสระสี่มุม  หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร  

 

๖,๘๐๐,๐๐๐ - - 

อบจ. 

 

   หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 



 

  

 

๑.  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๖๓. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน 

นายวิเชียร แพงคํา ถึงแยกไรนายเกษม  

ทรงอุบล หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยางกวาง ๖ เมตร ยาว 

๗๐๐ เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร 

 

- ๒,๙๕๐,๐๐๐ - 

 

อปท. 

๖๔. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบาน

นางอําพร ทรงอุบล  ถึงบานนายเอกพต 

พลราชม หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๖ เมตร ยาว 

๖๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  

 

- - ๒,๕๒๐,๐๐๐ 

 

สวนโยธา 

 

   หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

๑.  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธ

ท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๖๕. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบาน

นายประเสริฐ อินทรอยู ถึงบานนางอําไพ 

ทรงอุบล หมูท่ี   ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๖ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  

 

- ๑,๓๐๐,๐๐๐ - 

 -ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน 

 
 

 

อปท. 

๖๖. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ

สี่มุม ชวงตอจาก บานนายเซี่ยง บุญตัน – 

ท่ีทําการปาไม หมูท่ี   ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๖ เมตร ยาว 

๖๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  

 

- - ๒,๖๐๐,๐๐๐ 

 

อปท. 

๖๗. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุง

สองเช่ือมตอหมู ๑๑ บานพุลาด  

หมูท่ี ๘ บานพุเตย 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๖ เมตร ยาว 

๘๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  

 

- - ๓,๔๐๐,๐๐๐ 

สวนโยธา 

๖๘. กอสรางถนนลาดยาง สายบานสวนสี่พ่ี

นอง เช่ือมตอหมู ๗ บานพุมุด ถึงถนน

คอนกรีตโรงเรียนบานพุเตย หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลาดยางกวาง ๖ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๕  

เมตร  

 

- ๗,๒๕๐,๐๐๐ - 

 

อปท. 

๖๙. 

 

ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

รอบหมูบานพุเตย หมูท่ี   ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๕   เมตร 

ยาว ๕,๐๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๐  

เมตร   

๓,๗๕๐,๐๐๐         - - 

 

อปท. 

 

   หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 



 

  

๑.  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คามวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกสะบานในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

   

รับผิดชอบ 

 

๗๐. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

ท้ังหมูบานวังเขมร  หมูท่ี   ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๕  เมตร 

ยาว ๖,๔๖๐ เมตร หนา  ๐.๑๐ 

เมตร   

- ๔,๙๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๗๑. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นายชุบ  ศรีบัวทอง จากสามแยก ซอย ๒  

บานวังเขมร หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๕ เมตร ยาว 

๑,๗๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร 

- ๕,๖๐๐,๐๐๐ - 

อบจ. 

๗๒. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศูนย

ฝก ถึงสะพาน หมู ๕ ต.วังกระแจะ  

หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๔ เมตร ยาว 

๓๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร  

- ๘๕๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๗๓. กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๙ 

เช่ือมตอ ตอนบน – ลาง หมูท่ี ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๕ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร  

- ๕,๓๐๐,๐๐๐ - 

 

อบจ. 

๗๔. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวัง

เขมร  (ตอนลาง-บน) หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๕ เมตร  

ยาว ๖,๑๙๘ เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร  

- ๒๑,๗๐๐,๐๐๐ - 

 

อบจ. 

    

หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 



 

  

๑.  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธ

ท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๗๕. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑  

หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง ๕ เมตร 

ยาว ๓๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร  

- ๑,๐๕๐,๐๐๐ - 

 -ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

 

สวนโยธา 

 

๗๖. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต   

บานวังเขมร  ท้ังหมูบาน  หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

กวาง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร   

- ๓,๕๐๐,๐๐๐ - 

 

อปท. 

 

๗๗. 

 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาม

แยก – บานนายนํ้าเงิน ปานเรือง และบาน

นางวงคเดือน กลิ่นหอมโดยเปนสองเสนทาง 

(ตอนลาง) บานวังเขมร  หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง  ๕ เมตร 

ยาว ๒๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร  
๗๐๐,๐๐๐ - - 

อปท. 

๗๘. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจาก 

บานนายชาญชัย  จงผล (ตอนบน)  

บานวังเขมร  หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีตกวาง  ๕ เมตร 

ยาว  ๒๐๐ เมตร  หนา  

๐.๑๕  เมตร  

- - ๗๐๐,๐๐๐ 

อปท. 

๗๙. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

ท้ังหมู (ตอนบน) บานวังเขมร  หมูท่ี   ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๕   เมตร 

ยาว ๖,๔๖๐ เมตร หนา  

๐.๑๕ เมตร   

- ๔,๙๐๐,๐๐๐ - 

สวนโยธา 

 

   หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร  

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 

 



 

  

๑.  แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๘๐. กอสรางถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  ท้ัง

หมูบาน หนองตามวง  หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

- ถนนลูกรัง  กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๕,๕๐๐ เมตร  หนา 

๐.๑๕ เมตร 

- ๔,๒๐๐,๐๐๐ - 
-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัย 

ในการสัญ
จรไปมา- 

 

สวนโยธา 

๘๑. ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

ท้ังหมูบานหนองตามวง  

หมูท่ี  ๑๐ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๕   เมตร 

 ยาว ๒,๒๕๐  เมตร หนา  

๐.๑๐เมตร   

- - ๑,๗๐๐,๐๐๐ 

 

อปท. 

 

๘๒. กอสรางถนนคอนกรีต สายเดิม บานหนอง

ตามวง หมูท่ี  ๑๐ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๑,๒๘๖  เมตร 

หนา  ๐.๑๕  เมตร  

- - ๔,๖๐๐,๐๐๐ 

อบจ. 

๘๓. สรางถนนคอนกรีต จากบานนายเสนาะ  ถึง 

ท่ีของนางสาวประสงค บานหนองตามวง 

หมูท่ี  ๑๐ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๕๐๐  เมตรหนา  

๐.๑๕  เมตร 

๑,๔๕๐,๐๐๐ - - 

 

อปท. 

๘๔. 

 

ซอมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแนน  

จากบานนายชิน – บานนายสุทธิเกียรติ์ 

บานหนองตามวง หมูท่ี  ๑๐ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง  ๕   เมตร

ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๐ เมตร   

๗๕๐,๐๐๐ - - 

 

สวนโยธา 

 

   หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร= 

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 

 

 



 

  

๑. แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 
๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

 

 

- 

 

 

๔๕๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไป

มาภายในหมูบาน- 

   

 

  

 

 

 

 

 

อปท. 

๘๕. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานปาเช้ือ  บานพุลาด  หมูท่ี  ๑๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๑๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตรไหลทางขางละ ๐.๕๐ 

เมตร 

๘๖. 

 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานปาหมอน  บานพุลาด  หมูท่ี  ๑๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๑๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตรไหลทางขางละ ๐.๕๐ 

เมตร 

- ๔๕๐,๐๐๐ - 

๘๗. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานบุญคุม  บานพุลาด  หมูท่ี  ๑๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๑๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตรไหลทางขางละ ๐.๕๐ 

เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

  

  หมายเหตุ  – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร 

 ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 

 

 

 

 



 

  

๑. แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

 

๘๘. 

 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบานปาสมควร  บานพุลาด  หมู

ท่ี  ๑๑ 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๖๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตรไหลทางขางละ ๐.๕๐ 

เมตร 

 

๒๑๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

- 

 

 

สวนโยธา 

 

 

๘๙. 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบานปาสั้น  บานพุลาด  หมูท่ี  

๑๑ 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๓ เมตร 

ยาว ๓๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตรไหลทางขางละ ๐.๕๐ 

เมตร 

๖๔๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

 

สวนโยธา 

 

 

๙๐. 

 

 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบานปาเอ  บานพุลาด  หมูท่ี  

๑๑ 

 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๔๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตรไหลทางขางละ ๐.๕๐ 

เมตร 

 

- 

 

 

- 

 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

อปท. 

 

 

๙๑. 

 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบานปาแกว  บานพุลาด  หมูท่ี  

๑๑ 

 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน 

 

ถนนคอนกรีต กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๔๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตรไหลทางขางละ ๐.๕๐ 

เมตร 

 

- 

 

 

- 

 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

อปท. 

 

หมายเหตุ   – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 



 

  

๑. แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๙๒. 

 

 

กอสรางถนนลาดยาง  

ซอยตองเจ็ด   หมูท่ี  ๑ 

 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

 

ถนนลาดยาง กวาง ๕ เมตร ยาว 

๔๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรไหล

ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

 -ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัย 

  ในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

     

                                       

 

 

อปท. 

 

๙๓. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบอขยะ  หมูท่ี  ๒ เช่ือม หมูท่ี ๓ 

 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนคอนกรีต กวาง ๕ เมตร ยาว 

๕๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรไหล

ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

 

- 

 

 

- 

 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

อปท. 

 

๙๔. กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน ภายใน

บานพุลาด  หมูท่ี  ๑๑ 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรังบดอัดแนนกวาง ๕ 

เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  หนา 

๐.๑๐ เมตร  

- 

 

- 

 

๗๕๐,๐๐๐ 

 

 

สวนโยธา 

๙๕. 

 

 

 

กอสรางถนนลูกรังจากบานนายอินทร – 

ถนนคอนกรีตหนาวัดพุองกะ  หมูท่ี  ๔ 

 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

ถนนลูกรัง กวาง ๕ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 
 

- 

 

 

- 

 

 

๑,๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

สวนโยธา 

๙๖. กอสรางถนนลาดยาง หมูท่ี ๕ – ๖ 

เช่ือมตอตําบลชองสะเดา หมูท่ี ๖ 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

กอสรางถนนลาดยาง กวาง ๖ 

เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร 

- ๕,๔๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

 

หมายเหตุ   – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร 

 ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 



 

  

 

๑. แนวทางการพัฒนาการกอสราง ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า และ  สะพาน 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๙๗. 

 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  ๖ – ตําบลชองสะเดา หมูท่ี ๖ 

 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

 

กอสรางถนนคอนกรีต กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร   

หนา ๐.๑๕ เมตร  
- 

 

- 

 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 

 

 -ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัย 

  ในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

     

                                       

 

 

อบจ. 

 

 

๙๘. กอสรางถนนลาดยางจากสี่แยกบาน  

นายบุญรวม – บานนายเบ้ิม   หมูท่ี  ๗  

 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

กอสรางถนนลาดยาง กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  หนา 

๐.๐๕ เมตร 

 

- 

 

 

- 

 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

อปท. 

๙๙. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยไกชน หมูท่ี  ๗ 

 

เพ่ือประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕  เมตร  

- 

 

- 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

 

สวนโยธา 

 

หมายเหตุ   – กอสรางถนน คสล.ทุกเสนทางมีไหลถนนขางละ ๐.๕๐ เมตร 

  ถนนลาดยาง และถนน คสล.ท่ียาวเกิน ๓๐๐ เมตร (สามารถกอสรางเปนชวง ๆ ตามกําลังงบประมาณ) 

 

 

 

 

 



 

  

๒  แนวทางการพัฒนาการกอสราง และขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 
 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 
 

-ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัย 

ในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน- 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 

 

๑ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค   ขยายเขต 

ไฟฟาแรงต่ํา บานนางสาวปริญานนท  เพ็ง

พลเดช  และปรับปรุงทอประปา 

หมูท่ี  ๑ 

-เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

ทอเหล็กอาบสังกะส ีขนาด  

๒ น้ิว ระยะทาง  ๓๐๐  

เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - 

๒. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค  ขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา ซอยขางบาน 

นายพนม  หมูท่ี   ๒ 

-เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

-เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

ขยายไฟฟาแรงต่ํา  

ระยะ ๗๐๐ เมตร - ๑๐๐,๐๐๐  

๓. ติดตั้งโคมไฟแสงสวางสาธารณะภายใน

หมูบานวังใหญ   หมูท่ี  ๒ 

 

-เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

-เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

ติดตั้งโคมไฟ  

จํานวน  ๑๐ จุด - ๓๐,๐๐๐  

๔. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะเริ่มจากดาน ตม.เขต

เทศบาลนํ้าตก  หมูท่ี  ๓ 

 

-เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

-เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

ติดตั้งโคมไฟ 

 จํานวน  ๑๐ จุด - ๓๐,๐๐๐ - 

๕. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ เขตเขาโทนตอนลาง  

หมูท่ี   ๓ 

 

-เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

-เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

ติดตั้งโคมไฟ 

จํานวน  ๑๐ จุด - - ๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 



 

  

๒  แนวทางการพัฒนาการกอสราง และขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๖. ติดตั้งโคมไฟแสงสวางสาธารณะภายใน

หมูบานพุองกะ   หมูท่ี  ๔ 

 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

ติดตั้งโคมไฟ จํานวน  ๑๐  จุด 

- ๓๐,๐๐๐ - 

 

-  ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน - 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 

๗. หมอแปลงไฟฟานํ้าพุ  ม.๔  เพ่ือใชทําการเกษตร ๑ แหง - ๖๐,๐๐๐ - 

๘. ติดตั้งโคมไฟแสงสวางสาธารณะภายใน

หมูบานพุพง   หมูท่ี  ๕ 
 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

ติดตั้งโคมไฟ  

จํานวน  ๒๑  จุด - ๖๐,๐๐๐ - 

๙. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา  ปกเสาทอดสายจากบานนายออน  

ถึงบานนายสวง   หมูท่ี ๕ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง   ๕๐๐  เมตร - - ๑๐,๐๐๐ 

๑๐. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา จากบานนายข้ีเหร – บานนายจันทร   

หมูท่ี  ๕ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง   ๖๐๐  เมตร - - ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๑. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา จากบานนายข้ีเหร – บานนายจันทร   

หมูท่ี  ๕ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง   ๕๐๐  เมตร - - ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๒. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา จากบานนายเล็กพระแทน – บาน

ผช.โยธกา พระแทน หมูท่ี  ๕ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง   ๒๐๐  เมตร - - ๓๐,๐๐๐ 

๑๓. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค  ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา จากบานเลขท่ี ๕๒ ถึง บานเลขท่ี 

๙๕/๑ สายถํ้าเจาแมกวนอิมหมูท่ี  ๖ 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

๑ แหง 

ยาวประมาณ  ๗๐๐ เมตร - ๑๒๐,๐๐๐ - 



 

  

๒  แนวทางการพัฒนาการกอสราง และขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๔. ซอมแซมไฟสองสวางสาธารณะ  

บานพุเตย  ท้ังหมูบาน  หมูท่ี  ๘ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

จํานวน  ๔  จุด 
- ๓,๐๐๐ - 

 

-   ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 

๑๕. ติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะ บานพุเตย  

ท้ังหมูบาน  หมูท่ี  ๘ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

จํานวน  ๔  จุด 
- ๑๒,๐๐๐ - 

๑๖. 

 

อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําในหมูบาน บานพุเตย หมูท่ี ๘ 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง   ๘๐๐  เมตร 

 

- ๘๐๐,๐๐๐ - 

๑๗. 

 

ซอมแซมไฟสองสวางสาธารณะ  

บานวังเขมร  ท้ังหมูบาน  หมูท่ี  ๙ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

 

หมู ๗ 
- ๓๐,๐๐๐ - 

๑๘. ติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะ  

บานวังเขมร  ท้ังหมูบาน  หมูท่ี  ๙ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

 

 

จํานวน  ๒๐  จุด - ๖๐,๐๐๐ - 

๑๙. ติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะ อุปกรณ

พรอมสายเมน บานพุลาด  ท้ังหมูบาน   

หมูท่ี  ๑๑ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

 

 

จํานวน  ๖๐  จุด - ๑๐๐,๐๐๐ - 

๒๐. ติดตั้งโคมไฟสองสวางถนน ๓๒๓ กม.ท่ี  

๖๑ – ๖๓ บานพุลาด  หมูท่ี  ๑๑ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

 

 

จํานวน  ๒๐  จุด - ๖๐,๐๐๐ - 

 

 

 

 



 

  

๒ แนวทางการพัฒนาการกอสราง และขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 
 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๑. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคขยายเขตไฟฟาแรงสูง 

และ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา (ตอนลาง) บานวัง

เขมร  ซอย ๒   หมูท่ี  ๙ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

 

จํานวน  ๒  จุด - ๒๐๐,๐๐๐ - 

  

- ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน - 

 

อปท. 

 

๒๒. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

และ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา (ตอนบน)  บานวัง

เขมร  ซอยนายมาโนช   หมูท่ี  ๙ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

 

จํานวน  ๒  จุด - ๒๐๐,๐๐๐ - 

 

อปท. 

 

๒๓. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

ซอยปาโกะ บานพุลาด หมูท่ี ๑๑ 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง   ๑๒๐  เมตร 

 

๑๐๐,๐๐๐ - - 

 

สวนโยธา 

๒๔. ติดตั้งโคมไฟแสงสวางสาธารณะ ภายในหมูบาน

พุลาด  หมู  ๑๑ 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน 

- เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

 

ติดตั้งโคมไฟ 

๑๐   จุด 

- ๒๔,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๒๕. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  

ซอยบานปาสั้น บานพุลาด   หมูท่ี  ๑๑ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง   ๓๐๐  เมตร 

 

- ๓๐๐,๐๐๐ - 

 

อปท. 

 

๒๖. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  

ซอยบานปาเช้ือ บานพุลาด   หมูท่ี  ๑๑ 

- เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง   ๑๕๐  เมตร 

 

- ๒๐๐,๐๐๐ - 

 

 

อปท. 
 

๒๗. ติดตั้ง และ ซอมแซม โคมไฟแสงสวางสาธารณะ

ภายในตําบลทาเสา 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน 

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

 

 

ท้ังตําบล - ๒๔,๐๐๐ - 
 

สวนโยธา 

 



 

  

๒ แนวทางการพัฒนาการกอสราง และขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 
 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๘. ติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะ  

ท้ังหมูบาน  หมูท่ี  ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน 

-เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

 

จํานวน  ๑๐  จุด - - ๔๐๐,๐๐๐ 

 

- ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน - 

 

อปท. 

 

๒๙. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา  หมูท่ี  ๖ บานพุมวง 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน 

-เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ๑ จุด - ๔๕,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๓๐. ติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะ  

  ท้ังหมูบาน  หมูท่ี  ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน 

-เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

 

จํานวน  ๑๐  จุด - ๓๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๓๑. ติดตั้งโคมไฟ และซอมไฟ สองสวาง

สาธารณะ  ท้ังหมูบาน  หมูท่ี  ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน 

-เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

- ติดตั้งจํานวน  ๑๐  จุด 

- ซอม  จํานวน  ๕  จุด - ๔๕,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๓๒. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา ซอยขางบานนายจรูญ หมูท่ี ๑ 

- เพ่ือใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง   ๑๒๐  เมตร 

 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

(แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ) 

    ๓ กอสราง ตอทอประปา เจาะบอบาดาล ขุดสระ ภาชนะเก็บนํ้า เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค  บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ลําดับท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

  

- ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน - 

๑. ติดตั้งเครื่องกรองนํ้า   แทงนํ้า  ๗๗๗ เพ่ือประชาชนไดมีนํ้าสะอาดได

บริโภค 

 

๑  แหง - - ๑๕๐,๐๐๐ 
 

สวนโยธา 

๒. ขยายเขตประปา ทอพีวีซีขนาด ๒ น้ิว จาก

บานนายสุดสาคร – บานรวพล  หมูท่ี   ๑ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา 

ระยะทาง  ๑๒๐ เมตร 
- ๓๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๓. ขยายเขตประปา ทอขนาด ๒ น้ิว ซอยขาง

บานนายพนม  หมูท่ี   ๒ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา 

ระยะทาง  ๗๐๐ เมตร 
- ๑๔๐,๐๐๐ - 

สวนโยธา 

๔. ขยายเขตประปา ทอขนาด ๒ น้ิว ซอยขาง

บานนายสมชาย   หมูท่ี    ๒ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา 

ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร 
- ๑๖๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๕. ขยายเขตประปา ทอขนาด ๒ น้ิว ซอยขาง

บานนายแดง   หมูท่ี   ๒ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา 

ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร 
- - ๑๖๐,๐๐๐ 

 

สวนโยธา 

๖. สูบนํ้าประปาทําการเกษตร จากแมนํ้าแคว

นอย ม.๒ 

-เพ่ือเพ่ิมรายไดทางการเกษตร ๑  แหง 
- - ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 

สวนโยธา 

๗. จัดซื้อโองเก็บนํ้าใหญ โองปูนซีเมนต  

บานวังใหญ หมูท่ี  ๒ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาดอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

จํานวน  ครัวเรือนละ ๒ ลูก 

ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลิตร 
- ๕๐๐,๐๐๐ - 

 

สวนโยธา 

๘. สรางระบบกรองนํ้าใหสะอาดพรอมดื่ม ท่ี 

อบต.ทาเสา    หมูท่ี  ๓ 

- เพ่ือบรรจุนํ้าสะอาดไวบริโภค สรางระบบกรองนํ้า 

จํานวน ๑ ชุด 
- ๗๐,๐๐๐ - 

สวนโยธา 

 

 

 

 



 

  

(แผนพัฒนาสามป   ( พ.ศ.๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ. ๒๕๕๙ ) 

๓ กอสราง ตอทอประปา เจาะบอบาดาล ขุดสระ ภาชนะเก็บนํ้า เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค  บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๙. จัดซื้อถังนํ้า  พลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร 

บานทาเสา  หมูท่ี  ๓ 

- เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

๒  ถัง - - ๑๘,๐๐๐ 

 

-ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง 

 

สวนโยธา 

๑๐. สรางระบบประปาหมูบาน ถังแชมเปญ 

พรอมมอเตอรสูบนํ้าวางทอประปาขยายเขต

ไฟฟา   หมูท่ี   ๓ 

- เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ี

สะอาดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ติดตั้งถังแชมเปญพรอม

มอเตอรสูบนํ้า วางทอประปา - - ๗๓๐,๐๐๐ 

 

สวนโยธา 

๑๑. 

 

ทําทุนแพ พรอมจัดซื้อปมนํ้าสํารอง หลัง

บานนางประกอบ ขําชวง บานเขาโทน  

หมูท่ี ๓ 

- เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ี

สะอาดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

ทุนแพ พรอมจัดซื้อปมนํ้า  

๑  ตัว 
๒๐๐,๐๐๐ - - 

 

สวนโยธา 

๑๒. 

 

ปรับปรุงระบบนํ้าประปา สายบอขยะ  

หมูท่ี ๓ 

- เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ี

สะอาดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

จัดซื้อปมนํ้าสํารอง ๒ ตัว ๑๕๐,๐๐๐ - - 
สวนโยธา 

๑๓. กอสรางหลังคาสังกะสีคลุมแท็งคนํ้าพรอม 

ถังสแตนเลต ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ๒ ถังหลัง

บานนางประกอบ ขําชวง บานเขาโทน  

หมูท่ี ๓ 

- เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ี

สะอาดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

หลังคาสังกะสีคลุมแท็งคนํ้า

พรอมถังสแตนเลต ขนาด 

๒,๐๐๐ ลิตร ๒ ถัง 
- ๑๕๐,๐๐๐ - 

 
 

สวนโยธา 

๑๔. 

 

ปรับปรุงระบบประปาและวางทอนํ้า พีวีซี   

บานพุองกะ หมูท่ี  ๔ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาดอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ทอ พีวีซี ขนาด  ๒ ½ น้ิว 

หนา ๘.๕ มม. พรอมอุปกรณ

ติดตั้ง จํานวน  ๑,๕๐๐ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

สวนโยธา 

 

 

 



 

  

 ๓ กอสราง ตอทอประปา เจาะบอบาดาล ขุดสระ ภาชนะเก็บนํ้า เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค  บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ  

ผลลัพธท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๕. ปรับปรุงถังเก็บนํ้าท่ีวัดไผลอมใหได

มาตรฐาน ขยายถังปูนบรรจุนํ้า ม.๓ 

เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

๑ แหง ๒๐๐,๐๐๐ - - 

 

-ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง- 
สวนโยธา 

๑๖. ขุดลอกลําหวยหนาทอ ขางวัดวังใหญ 

หมูท่ี  ๒ 

-เพ่ือสะดวกในการสัญจรไปมา

ในฤดูฝน 

จํานวน ๑ แหง 

ระยะทางยาว  ๑๐๐  เมตร 

กวาง  ๓  เมตร 

- ๕๐,๐๐๐ - 

สวนโยธา 

๑๗. กอสรางฝายนํ้าลนลําหวยหลังโรงเรียน 

พุมวง - พุพง ๓ ตอน ชวงบานลุงหวน ชวง

หลังโรงเรียนพุพง และชวงขางบานคุณกอน 

 หมูท่ี ๕  

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและใชใน

การทําเกษตรกรรม 

กวาง ๓ เมตร ยาว ๑๖ เมตรสูง 

๒ เมตร 
- ๔๐,๐๐๐ - 

สวนโยธา 

๑๘. 

 

กอสรางแทงคนํ้าซีเมนต บริเวณถํ้าเจาแม

กวนอิม บานพุมวง   หมูท่ี  ๖ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

ขนาด  ๕๐   ลบ.ม. ๔๐๐,๐๐๐ - - 
สวนโยธา 

๑๙. กอสรางถังกรองนํ้า พรอมระบบกรองนํ้า 

บานพุมุด  (ตอนบน-ตอนลาง)   

หมูท่ี  ๗ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

จํานวน   ๒  แหง - ๒๐๐,๐๐๐ - 

สวนโยธา 

๒๐. ปมสูบนํ้าหอยโขง  ขนาด ๑๐ แรงมา เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

๑  ตัว 
๘๐,๐๐๐ - - 

สวนโยธา 

๒๑. ทุนแพ ขนาด ๓ เมตร หมูท่ี ๑ เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

๑  หลัง พรอมหลังคา 
๕๐,๐๐๐ - - 

สวนโยธา 

 

 

  



 

  

  ๓ กอสราง ตอทอประปา เจาะบอบาดาล ขุดสระ ภาชนะเก็บนํ้า เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค  บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 
 

-ประชาชนมีน้ําอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ- 

   

 

 

๒๒. โครงการปรับปรุง/ขยายทอซีเมนตประปา

หมูบาน จากสระสี่มุม ถึงรานคาชุมชน   

ม.๘ 

เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ทอนํ้า PVC  ๒ น้ิว 

เปลี่ยนเปนทอนํ้า  PVC  ๔ 

น้ิว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 

๒๓. โครงการซอมแซมปรับปรุงรางระบายนํ้า

สายหนาโรงเรียน บานพุเตย   ม.๘ 

เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ยาว ๓๐๐ เมตร 
- ๖๐,๐๐๐ - 

๒๔. จัดทําระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรตําบลทาเสา

บานพุเตย   ม.๘  

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

๑  แหง 
- - ๓๐๐,๐๐๐ 

๒๕. จัดซื้อโองเก็บนํ้าฝน บานวังเขมร 

หมูท่ี  ๙ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

จํานวน  ๑๐๐  ลูก 

ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ลิตร - ๑๐๐,๐๐๐ - 

๒๖. 

 

สรางระบบกรองนํ้าใหสะอาดพรอมดื่ม  

บานวังเขมร  (ตอนบน-ตอนลาง) 

หมูท่ี  ๙ 

- เพ่ือบรรจุนํ้าสะอาดไวบริโภค สรางระบบกรองนํ้า 

จํานวน ๒ ชุด - ๒๐๐,๐๐๐ - 

๒๗. สรางระบบสูบนํ้าดวยไฟฟา   

บานวังเขมร (ตอนบน-ตอนลาง) 

หมูท่ี ๙  

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคท่ีสะอาดอยางเพียงพอ

และท่ัวถึง 

จํานวน  ๒  แหง 

- ๘๐๐,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 



 

  

๓ กอสราง ตอทอประปา เจาะบอบาดาล ขุดสระ ภาชนะเก็บนํ้า เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๒๘. ปรับปรุงซอมแซมประปา ท้ังระบบ  

บานวังเขมร    หมูท่ี  ๙ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

๑  แหง 
- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

-ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง- 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 

๒๙. 

 

จัดซื้อโองเก็บนํ้าฝน บานหนองตามวง 

หมูท่ี  ๑๐ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

 

จํานวน  ๑๒๐  ลูก ๑๖๘,๐๐๐ - - 

๓๐. 

 

กอสรางถังกรองนํ้า พรอมระบบกรองนํ้า 

บานหนองตามวง  หมูท่ี  ๑๐ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

จํานวน   ๑  ชุด 
- ๘๐,๐๐๐ - 

๓๑. ขุดสระนํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้าไวทําการเกษตร

และเลี้ยงปลา  บานหนองตามวง  

หมูท่ี  ๑๐  

-เพ่ือประชาชนจะไดมีนํ้าทํา

การเกษตรท่ีเพียงพอ 

 

๑  แหง - ๒๐๐,๐๐๐ - 

๓๒. ขุดเจาะบอบาดาล บานนายเสนาะ    

บานนางอารีย  บานนายสุทธิเกียรติ์  

หมูท่ี  ๑๐ 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

จํานวน  ๓  แหง - - ๖๐๐,๐๐๐ 

๓๓. การจัดทําระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร ตําบล

ทาเสา 

-เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

๑ แหง 
- - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

๓ กอสราง ตอทอประปา เจาะบอบาดาล ขุดสระ ภาชนะเก็บนํ้า เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๓๔. ปรับปรุงระบบประปาและวางทอนํ้า พีวีซี   

หมูท่ี  ๑๑ 

- เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

ทอ พีวีซี ขนาด  ๒ น้ิว 

 หนา ๘.๕ มม. พรอมอุปกรณ

ติดตั้ง จํานวน  ๘๕๐ ทอน 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 

 

-ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง- 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 

๓๕. ปรับปรุงระบบประปาและวางทอนํ้า พีวีซี   

หมูท่ี  ๑๑ 

- เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

ทอ พีวีซี ขนาด  ๘ น้ิว 

 หนา ๘.๕ มม. พรอมอุปกรณ

ติดตั้ง จํานวน  ๖๐๐ ทอน 

- - ๖๐๐,๐๐๐ 

๓๖. ปรับปรุงระบบประปาและวางทอนํ้า พีวีซี   

หมูท่ี  ๑๑ 

- เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

ทอ พีวีซี ขนาด  ๖  น้ิว 

 หนา ๘.๕ มม. พรอมอุปกรณ

ติดตั้ง จํานวน  ๑,๓๔๐  ทอน 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๗. ปรับปรุงระบบสูบนํ้าประปาของหมูบาน 

(ทาเสา) หมูท่ี ๓ 

- เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

 

๑  แหง - ๓๐๐,๐๐๐ - 

๓๘. 

 

ตอเติมรางนํ้าตัววี บานพุตะเคียน หมูท่ี ๔ - เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

ปากรางกวาง ๗๐ เซนติเมตร 

ทองรางกวาง ๐.๕๐ เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๕๐ 

เมตร 

- ๔๐๐,๐๐๐ - 

๓๙. ขุดลอกฝายนํ้า บานพุองกะ หมูท่ี ๔ - เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

กวาง ๒๐ เมตร  ยาว ๓๐ 

เมตร  ลึก ๑๐ เมตร - ๓๐๐,๐๐๐ - 

 

 



 

  

๓ กอสราง ตอทอประปา เจาะบอบาดาล ขุดสระ ภาชนะเก็บนํ้า เพ่ือประชาชนมีนํ้าอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๔๐. โครงการนํ้าประปาดื่มได   หมูท่ี  ๑๑ เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

 

ท้ังหมูบาน - - ๓๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและ       

ทั่วถึง 

  

  

 

 

 

สวนโยธา 

๔๑. โครงการกอสรางทอสงนํ้าตมโครงการของ

ชลประทาน หมูท่ี  ๑๑ 

เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

 

ท้ังหมูบาน - - ๓๐๐,๐๐๐ 

๔๒. ปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี  ๑ - เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

 

ท้ังหมูบาน - - ๓๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอและ

ทั่วถึง 

 

อบจ. 

๔๓. ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ความจุ ๓๐,๐๐๐ 

ลิตร หมูท่ี ๑ 

เพ่ือประชาชนมีนํ้าสะอาด

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

 

ท้ังหมูบาน - - ๔๐๐,๐๐๐ 

 

อบจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนพัฒนาสามป   ( พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ) 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

   ๔ ใหบริการตูโทรศัพทสาธารณะ 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 
ติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะภายในหมูบาน 

ตําบลทาเสา   

-เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ

การติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็ว ๑๐ ตู 

 

- 

 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- 

ใหประชาชนไดรับ

บริการการติดตอสื่อสาร

ท่ีรวดเร็ว 

 

สวนโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนพัฒนาสามป   ( พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ) 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

     ๕  ขยาย ปรับปรุง เสียงตามสาย 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. ปรับปรุงเสียงตามสาย ภายในหมูบาน 

หมูท่ี  ๒ 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

ท้ังหมูบาน 
๒๐๐,๐๐๐ - - 

 

-ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ
- 

 

 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 

๒. สรางหอกระจายขาววัดพุองกะ หมูท่ี ๔ -เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

ท้ังหมูบาน 
- - ๒๐๐,๐๐๐ 

๓. ขยายเสียงตามสาย ภายในหมูบาน 

หมูท่ี  ๖ 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

ท้ังหมูบาน 
- - ๒๐๐,๐๐๐ 

๔. ปรับปรุงเสียงตามสาย ภายในหมูบาน 

หมูท่ี  ๗ 

 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

ท้ังหมูบาน 

- ๒๐๐,๐๐๐ - 

๕. ปรับปรุงเสียงตามสาย ภายในหมูบาน 

หมูท่ี  ๑ 

 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

 

ท้ังหมูบาน - ๒๐๐,๐๐๐ - 

๖. ปรับปรุงเสียงตามสาย ภายในหมูบาน 

หมูท่ี  ๙ 

 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

 

ท้ังหมูบาน - ๒๐๐,๐๐๐ - 

๗. ปรับปรุงซอมแซม เสียงตามสายท้ังตําบล

ทาเสา  ม.๑ – ๑๑ 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

ท้ังหมูบาน ๑๑ หมู 

 
- - ๖๐๐,๐๐๐ 

 

 



 

  

แผนพัฒนาสามป   ( พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ) 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

     ๕  ขยาย ปรับปรุง เสียงตามสาย 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาด 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๘. 

 

 

ซอมแซมเสียงตามสาย ภายในหมูบาน 

หนองตามวง หมูท่ี  ๑๐ 

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

 

ท้ังหมูบาน - ๒๐๐,๐๐๐ - 

-ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารที่ทันตอเหตุการณ
 - 

สวนโยธา 

๙. กอสรางหอกระจายขาว หมูท่ี ๙ -เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

 

ท้ังหมูบาน - - ๒๐๐,๐๐๐ 

สวนโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนพัฒนาสามป   ( พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ) 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 
 

     ๖   สราง ปรับปรุง ตอเติม ศาลา 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ี

คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. สรางศาลาประชาคม ประจําหมูบาน 

หมูท่ี   ๑ 

-เพ่ือใหประชาชนมีท่ีประชุมและ

ทํากิจกรรมของหมูบาน 

กวาง  ๒๐ เมตร ยาว ๔๐เมตร  

๑ แหง 
- - ๘๐๐,๐๐๐ 

 

- ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญ
จรไปมาภายในหมูบาน - 

 

 

 

 

 

 

 

สวนโยธา 

๒. กอสรางศาลาพักผูโดยสาร บริเวณ 

หนา อบต.ทาเสา หมูท่ี  ๓ 

-เพ่ือประชาชนมีท่ีพักระหวางรอ

รถโดยสารประจําทาง 

 

๒ แหง 
- ๓๐๐,๐๐๐ - 

๓. กอสรางอาคารเอนกประสงคขนาดใหญ 

หมูท่ี  ๓ 

-เพ่ือใชดําเนินการจัดกิจกรรม

ตางๆ  

 

๑ แหง 

 - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - 

๔. กอสรางศาลาพักรอนทางเขาถํ้าเจาแม

กวนอิม     หมูท่ี   ๖ 

-เพ่ือประชาชนมีท่ีพักสําหรับ

พักผอน 

๑   แหง 
- - ๒๐๐,๐๐๐ 

๕. ขยาย ตอเติมศาลาประชาคม พรอม

ปรับปรุง ซอมแซมติดตั้งพัดลมและหลอด

ไฟฟา  (ตอนบน-ลาง)  หมูท่ี  ๙ 

-เพ่ือใหประชาชนมีท่ีประชุมและ

ทํากิจกรรมของหมูบาน 

๒ แหง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

๖. กอสรางศาลาพักผูโดยสาร 

หมูท่ี  ๑๑ 

-ประชาชนมีท่ีพักระหวางรอรถ

โดยสาร 

พ้ืนท่ี ๙๐๐ ตรม. หนา ๐.๑๕ 

เมตร  ๒ แหง 

 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

๗. 

 

เทพ้ืนศาลาประชาคม ตอเติมดานหนา

พรอมจัดทําหองนํ้า จํานวน ๒ หอง  

หมูท่ี ๕ 

-เพ่ือใหประชาชนมีท่ีประชุมและ

ทํากิจกรรมของหมูบาน 

ขนาด กวาง ๔ เมตร ยาว ๔ 

เมตร ๒๐๐,๐๐๐ - - 

ประชาชนได

ใชในการทํา

กิจกรรม 



 

  

 

แผนพัฒนาสามป   ( พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ) 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 
 

     ๖   สราง ปรับปรุง ตอเติม ศาลา 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาด    

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๘. กอสรางอาคารศูนยฝกอบรมและเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงตําบลทาเสา หมูท่ี ๘ 

-เพ่ือใหประชาชนมีท่ีประชุมและ

ทํากิจกรรมของหมูบาน 

 

 

 

 

 

 
 

๑ แหง - - ๘๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารที่ทันตอ

เหตุการณ
 

 

 

 

 

สวนโยธา 

๙. กอสรางศาลาประชาคม พรอมหองนํ้า

จํานวน ๒ หองและอุปกรณโตะเกาอ้ี  

หมูท่ี ๗ 

-เพ่ือใหประชาชนมีท่ีประชุมและ

ทํากิจกรรมของหมูบาน 

๑ แหง 

- - ๘๐๐,๐๐๐ 

-ประชาชน

ไดใชทํา

กิจกรรม-

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

                                ผูดอยโอกาส 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

 

๑. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ -เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีขาดคนดูแลมีเงิน

เพ่ือเลี้ยงชีพ 

๕๘๙  คน 

ตําบลทาเสา 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

ผูสูงอายุมีความเปนอยูท่ี

ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๒. สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ  -เพ่ือใหผูพิการท่ีขาดคนดูแลมีเงินเพ่ือ

เลี้ยงชีพ 

๙๘  คน 

ตําบลทาเสา 

๓๖๐,๐๐๐ 

 

๓๖๐,๐๐๐ 

 

๓๖๐,๐๐๐ 

 

ผูพิการมีความเปนอยูท่ี

ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๓. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูติดเช่ือเอดส  -เพ่ือใหผูติดเช้ือเอดสท่ีขาดคนดูแลมี

เงินเพ่ือเลี้ยงชีพ 

๗   คน 

ตําบลทาเสา 

๑๔๔,๐๐๐ 

 

๑๔๔,๐๐๐ 

 

๑๔๔,๐๐๐ 

 

ผูติดเชื้อเอดสมีความ

เปนอยูท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๔. สนับสนุนชมรมครอบครัวผูดูแล 

คนพิการ ตําบลทาเสา 

-เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ ใหกับผู

พิการ 

 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ - - 

ผูพิการตําบลทาเสา 

มีสุขภาพกาย  

สุขภาพใจดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๕. จัดซื้อ- จัดทํา สิ่งอํานวยความสะดวก

ใหกับผูพิการ 

-เพ่ือผูพิการท่ีมาติดตอราชการได

สะดวกและปลอดภัย 

บันได  ราวบันได  ท่ีจับ

ในหองนํ้า 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

- 

มีผูพิการมีความสะดวก

และปลอดภัยในการมา

ติดตอราชการ 

สํานักปลัด 

 

๖. จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ บานพุลาด หมูท่ี ๑๑ เพ่ือใหผูสูงอายุมีชมรมในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ 

 

จํานวน ๓๐ คน - - ๑๐๐,๐๐๐ 

ผูสูงอายุมีความ

สะดวกในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ 

 

สํานักปลัด 

 

 

                            ๒.๑  งานสวัสดิการสังคม     

                                      -  การสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา    



 

  

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

      ๒.๒  การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 

กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค   

หมูท่ี   ๖ 

-เพ่ือเยาวชนจะไดมีสถานท่ีออก

กําลังกาย 

สนามกีฬากวาง ๑๙.๑๐ 

เมตร ยาว ๓๒.๑๐ เมตร 

หนา ๐.๐๘ เมตร 

- 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

-เยาวชนไดมีสถานท่ี

ออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 

๒. 

 

กอสรางสนามกีฬาเอนกประสงค  บานวัง

เขมร  หมูท่ี   ๙ 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬา เพ่ือหางไกลยาเสพติด 

 

๑   แหง 
- 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

-ใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬา เพ่ือ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

๓. 

 

สรางสวนสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

ม.๓ 

-เพ่ือประชาชนจะไดมีออกกําลัง

กาย 

๑  แหง 
- - 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

-ประชาชนมีท่ีออก

กําลังกาย 

สํานักปลัด 

๔. 

 

จัดซื้อโตะ เกาอ้ี สําหรับการประชุมใหกับ

หมูบาน  หมูท่ี  ๑ – ๑๑     

- เพ่ือชาวบานไดมีโตะ เกาอ้ี ไว

สําหรับประชุม 

-  โตะ  จํานวน  ๕๕  ตัว 

-  เกาอ้ี ๗๕๐  ตัว   - 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

-เวลาประชุม

หมูบานมีโตะและ

เกาอ้ีไวใชประชุม 

สํานักปลัด 

๕. 

 

สงเสริมการจัดตั้งชมรมกีฬา  ตําบลทาเสา -เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬา เพ่ือหางไกลยาเสพติด 

๑  ชมรม 
- 

 

๕๐,๐๐๐ 

 
- 

-ใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬา เพ่ือ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

๖. 

 

จัดซื้ออุปกรณกีฬาและชุดกีฬาใหนักกีฬา 

ตําบลทาเสา ตามหนังสือท่ี มท.๐๘๙๓๔/

ว ๔๘๓ ลว.๖ พ.ค.๒๕๔๗ 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬา เพ่ือหางไกลยาเสพติด 

ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณการ 

แขงขัน  

 

 

๑๗๐,๐๐๐ 

 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 

-ใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬา เพ่ือ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

๗. 

 

สรางสนามกีฬาและหองนํ้า  

บานชองแคบ  หมูท่ี  ๑ 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬาเพ่ือหางไกลยาเสพติด 

- สนามกีฬา ๑   แหง 

- หองนํ้า ๑ แหง 

 

- 

 

- 
๔๐๐,๐๐๐ 

 

-ใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬา เพ่ือ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 



 

  

      ๒.๒  การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

  

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๘. จัดซื้ออุปกรณออกกกําลังกายกลางแจง เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ

ประชาชนมีความสนใจในดาน

กีฬา มีเครื่องออกกําลังกาย 

๑๐ ช้ิน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

-ใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬา เพ่ือ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

๙. รวมจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินอําเภอ 

ไทรโยค     

 

เพ่ือเขารวมกีฬาทองถ่ินอําเภอ

ไทรโยค ใหบรรลุวัตถุประสงค 

 

 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ - - 

-จัดงานการ

แขงขันบรรลุ

เปาหมาย 

สํานักปลัด 

๑๐. อุดหนุนกีฬาทองถ่ินจังหวัด -อุดหนุน อปท.จังหวัด

กาญจนบุรี จัดแขงขันกีฬา อปท.  

 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

- จัดงานการ

แขงขันกีฬาบรรลุ

เปาหมาย 

สํานักปลัด 

๑๑. กอสรางสวนสุขภาพ ภายใน อบต.ทาเสา เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ

ประชาชนมีความสนใจในดาน

กีฬา มีเครื่องออกกําลังกาย 

 

๑ แหง ๕๐๐,๐๐๐ - - 

-ใหเยาวชนมีความ

สนใจกีฬา เพ่ือ

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 แผนพัฒนาสามป   ( พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ) 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

         ๒.๓  การศึกษาตลอดชีวิต 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 

 

สงเสริมนักเรียนในการเรียนเกษตรทฤษฎี

ใหมตามแนวพระราชดําหร ิ

-เพ่ือ เยาวชน และ นักเรียน จะ

ไดดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 

๑  กลุม   

นักเรียนในตําบลทาเสา - ๘๐,๐๐๐ - 

-ประชาชน เยาวชน 

และ นักเรียน ดําเนิน

ชีวิตอยางพอเพียง 

สํานักปลัด 

๒. 

 

 

กอสรางหองสมุดประจําตําบลทาเสา - เพ่ือประชาชนไดมีแหลงศึกษา

คนควาขอมูลตางๆ 

อาคาร  จํานวน ๑ หลัง 

พรอมอุปกรณ และสื่อตางๆ  - ๕๐๐,๐๐๐ - 

ประชาชนไดมีแหลง

ศึกษาคนควาขอมูล

ตางๆ 

สํานักปลัด 

๓. 

 

 

สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน และเยาวชน 

ตําบลทาเสา 

-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการศึกษา

ใหกับนักเรียนและเยาวชน 

 

 

รร.ตําบลทาเสา - 

 
๑๐๐,๐๐๐ - 

-นักเรียนรูจักการนํา

ภูมิปญญาทองถ่ินมา

ประยุกตใช 

สํานักปลัด 

๔. 

  

โครงการอบรมเรียนรูปาชุมชน 

ม.๑ ชองแคบ 

- เพ่ือนักเรียนไดรูจัก และรักษา

ชวยรักษาปาชุมชน 

หมู ๑ 

( ๑ โครงการ )  

- 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

 

 

นักเรียนรูจักการนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินมา

ประยุกตใช 

 

สํานักปลัด 

  

 

 



 

  

  ๒.๓  การศึกษาตลอดชีวิต 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๕. 

 

 

 กอสรางรั้วศูนยเด็กเล็กวัดพุตะเคียน -เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก -สรางรั้วไมเฌอราเสาคอนกรีต 

โครงเหล็ก - 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

-เด็กมีความปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

๖. 

 

 

ปรับปรุงศูนยเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 

 

- เพ่ือใหศูนยเด็กเล็กได

มาตรฐาน 

- เพ่ือปองกันโรคติดตอ 

-หนาตางเหล็กดัดและมุงลวด 

จํานวน ๔๒ บานประตูมุงลวด 

จํานวน ๓ บาน 

- ประตูเหล็กมวน ขนาด กวาง 

๓๘๐ ซม. ยาว ๓๓ ซม. 

- ๗๐,๐๐๐ - 

- เด็กมีความปลอดภัย 

- เปอรเซ็นการสูญ

หายและชํารุดของ

ทรัพยสินลดนอยลง 

สํานักปลัด 

๗. 

 

 

อุดหนุนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนใน

เขต อบต.ทาเสา 

- อุดหนุนอาหารกลางวัน

ใหกับโรงเรียน  เพ่ือเด็กจะได

มีพัฒนาการทางดานสมอง

และรางกาย เปนเยาวชนท่ีมี

คุณภาพของชาติในอนาคต 

 

โรงเรียนประถมในตําบล 

ทาเสา 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

-เด็กรอยละ ๗๐ % ได

มีพัฒนาการทางดาน

สมองและรางกายเปน

เยาวชนท่ีมีคุณภาพ

ของชาติในอนาคต 

สํานักปลัด 

๘. 

 

 

สรางศูนยเด็กเล็ก (ตามแบบกรมสงเสริม) 

หมูท่ี  ๑  บานชองแคบ 

- เพ่ือชวยลดภาระผูปกครอง

และเพ่ิมพัฒนาการเด็กเล็ก 

๑ แหง  ขนาด  ๔  หอง 

- 
๑,๙๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน 
- 

- เด็กไดรับการดูแล

และเพ่ิมพัฒนาการ 

สํานักปลัด 

๙. 

 

 

สนับสนุนอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน 

ศูนยเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 

 

 

-เพ่ือเพ่ิมพัฒนาการใหกับเด็ก อุปกรณ และ สื่อการเรียน 

การสอน 
๕๐,๐๐๐ - - 

-เด็กมีพัฒนาการท่ีดี

ข้ึน 

สํานักปลัด 

    



 

  

๒.๓  การศึกษาตลอดชีวิต 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๐. 

 

 

สนับสนุนโครงการเรียนตามหลักสูตร

ปฐมวัย 

เพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ

ใหกับบุคลาการ 

 

 

๑ คน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

บุคลากรสามารถนํา

ความรูความสามารถ

มาพัฒนาทองถิ่นใหมี

ประสิทธิยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๑. 

 

 

จัดซื้ออาหารเสริมนม ใหกับเด็กนักเรียน

ภายในตําบลทาเสา  

-เพ่ือใหนักเรียนกลุมเปาหมายมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง 

นักเรียนในพ้ืนท่ีตําบลทาเสา 

๑,๙๐๑,๐๐๐ - - 

-นักเรียน

กลุมเปาหมายมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

๑๒. จัดซื้ออาหารเสริมนม ใหกับศูนยเด็กเล็ก

วัดพุตะเคียน 

  

-เพ่ือใหนักเรียนกลุมเปาหมายมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง 

นักเรียนศูนยเด็กเล็กพุ

ตะเคียน 
๒๓๗,๒๕๐ - - 

-นักเรียน

กลุมเปาหมายมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

๑๓. จัดสรางอาคารศูนยฝกอบรมและการ

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลทาเสา 

-เพ่ือประชาชนไดมีสถานท่ีใน

การเรียนรู 

๑ แหง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

บุคลากรสามารถนํา

ความรูความสามารถ

มาพัฒนาทองถิ่นใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 



 

  

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

      ๒.๔  การสาธารณสุข 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 

สงเสริมรณรงคปองกันโรคติดตอ

ตางๆ ตําบลทาเสา 

 เพ่ือปองกันการเปนโรคติดตอตางๆ เวชภัณฑยาปองกัน

โรคติดตอตางๆ ม.๑-๑๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

-ทําใหประชาชนปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก -ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น 

-ประชาชนรูถึงอันตรายจากโรคเอดสและสามารถปองกันตนเองจากโรคเอดสได 

- ประชาชนไมเปนโรคติดตอเนื่องจากไดดื่มน้ําที่ถูกสุขลักษณ
ะ 

-ประชาชนมีระบบประปาสะอาดและถูกสุขลักษณ
ะ 

  สํานักปลัด 

๒. 

 

สงเสริมกิจกรรมและสวัสดิการ

ชุมชนใหกับกลุมผูสูงอาย ุ ตําบล

ทาเสา 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใหกับ

ผูสูงอายุตามมาตรการชวยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหนาท่ี ของ อปท. 

 

๒  ครั้ง 
 

- 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

สํานักปลัด 

๓. 

 

จัดแขงขันกีฬาตําบล เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงขึ้น ๑  ครั้ง 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

สํานักปลัด 

๔. กอสรางสนามฟุตบอล  ม.๔ เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงขึ้น ๑  แหง - ๒๐๐,๐๐๐ - สํานักปลัด 

๕. โครงการปองกันและครบคุมโรค

พิษสุนัขบา 

เพ่ือปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ดําเนินการฉีดยาสุนัขใน

เขตตําบลทาเสา 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

สํานักปลัด 

๖. โครงการปองกันและใหความรู

เรื่องโรคเอดส 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและใหความรู  

และวิธีปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรค

เอดส 

๒   ครั้ง 
๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

สํานักปลัด 

๗. โครงการปองกันโรคระบาด เพ่ือปองกันโรคระบาด ตําบลทาเสา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๘. จัดหาโองนํ้าซีเมนตพรอมฝา เพ่ือประชาชนไดมีนํ้าด่ืมท่ีสะอาดและไม

เปนโรคติดตอ 

ครัวเรือนของ 

ตําบลทาเสา 
๕๐๐,๐๐๐ - - 

สํานักปลัด 

๙. จัดทําระบบกรองนํ้าประปา 

ม.๙ 

เพ่ือใหระบบประปาสะอาดและถูก

สุขลักษณะ 

๑  แหง  ๑๕๐,๐๐๐ 

 
- - 

สํานักปลัด 

๑๐. 

 

เครื่องพน ULV โดยใชระบบนํ้า เพ่ือปองกันโรคระบาด จํานวน  ๑  เครื่อง 
- ๑๐๐,๐๐๐ - 

สํานักปลัด 



 

  

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

      ๒.๔  การสาธารณสุข 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๑. โครงการอาหารสะอาดและปลอดภัย - สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน  

๑    โครงการ - ๕๐,๐๐๐ - 

 

-ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งขึ้น  และรางกาย

หางไกลจากโรค- 
สํานักปลัด 

๑๒. โครงการควบคุมวัณโรคปอด 

 

-เพ่ือหางไกลจากวัณโรคปอด ๑    โครงการ 
- ๑๐,๐๐๐ - 

สํานักปลัด 

๑๓. โครงการตรวจมะเร็ง 

 

-เพ่ือหางไกลโรคมะเร็ง ๑    โครงการ 
- ๑๐,๐๐๐ - 

สํานักปลัด 

๑๔. โครงการสงเสริมและปองกันทันตกรรม 

 

-เพ่ือสุขภาพฟนท่ีแข็งแรง ๑    โครงการ 
- ๑๐,๐๐๐ - 

สํานักปลัด 

๑๕. โครงการปองกันโรคเบาหวานและความ

ดัน 

-เพ่ือหางไกลโรคเบาหวานและ

ความดัน 

๑    โครงการ 
- ๑๐,๐๐๐ - 

สํานักปลัด 

๑๖. อุดหนุน รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลทาเสา เพ่ือดําเนินการกิจกรรมดาน

ตางๆ เก่ียวกับสุขภาพประชาชน 

 

๑ ครั้ง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
- ประชาชนมีสุขภาพดี

ถวนหนา 

สํานักปลัด 

๑๗. อุดหนุน รพ.สงเสริมสุขภาพบานพุเตย เพ่ือดําเนินการกิจกรรมดาน

ตางๆ เก่ียวกับสุขภาพประชาชน 

 

๑ ครั้ง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
- ประชาชนมีสุขภาพดี

ถวนหนา 

สํานักปลัด 

๑๘. โครงการสุขภาพดีถวนหนา -เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดี

ถวนหนา 

 

๑  ครั้ง ๔๐,๐๐๐ - - 
- ประชาชนมีสุขภาพดี

ถวนหนา 

สํานักปลัด 

๑๙. โครงการควบคุมและปองกันโรค

ไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

 

๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ - - 
ประชาชนปลอดภัย

จากโรคไขเลือดออด 

สํานักปลัด 

 



 

  

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

      ๒.๔  การสาธารณสุข 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๒๐. จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -เพ่ือเปนหลักประกันสุขภาพ

ใหกับพนักงานของ อบต. 

พนักงานของ  

อบต.ทาเสา 
๑๐๐,๐๐๐ - - 

พนักงานของ อบต.มี

หลักประกันสุขภาพ 

ท่ีดี 

 

สํานักปลัด 

๒๑. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย -เพ่ือจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา 

และทรายอเบท ฯลฯ 

 

ตําบลทาเสา ๗๐,๐๐๐ - - 

ประชาชนตําบลทาเสา

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขปาและไขเลือด 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

๒.๕  การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด และเฝาระวังอยางยั่งยืน 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 

 

จัดการแขงกีฬาตานยาเสพติด 

ตําบลทาเสา 

 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน เขารวมแขงกีฬาตาน

ยาเสพติด 

 

๑  ครั้ง 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน เขารวม

แขงกีฬาตานยาเสพ

ติด 

สํานักปลัด 

๒. 

 

อบรมผูนําเยาวชนในการเฝาระวังผูติดยา

เสพติด  ตําบลทาเสา 

 

เพ่ือใหเด็กเยาวชนไดรับความรู

ถึงพิษภัยของยาเสพติด 

 

๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

เด็กเยาวชนไดรับ

ความรูถึงพิษภัยของ

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

๓. 

 

อุดหนุนอําเภอ โครงการเสริมสรางการมี

สวนรวมของหมูบาน/ขุมชน ประชาสังคม

ปองกันยาเสพติด 

เพ่ือใหโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค 

 

๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

ผูเสพ/ผูคาในตําบล/

หมูบานลดนอยลง 

สํานักปลัด 

๔. 

 

 

อุดหนุนการแขงกีฬาตานยาเสพติด 

หมูท่ี ๑ -๑๑  ตําบลทาเสา  

 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน เขารวมแขงกีฬาตาน

ยาเสพติด 

 

 

๑  ครั้ง 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน เขารวมแขง

กีฬาตานยาเสพติด 

 

สํานักปลัด 

 

 

๕ อุดหนุน (สภอ.ไทรโยค) โครงการศึกษา

เพ่ือการตอตานการใชยาเสพติดในเด็ก

นักเรียน 

เพ่ือการตอตานการใชยาเสพติด

ในเด็กนักเรียน 

นักเรียนตําบลทาเสา 

๕๐,๐๐๐ - - 

-นักเรียนหางไกลการใช

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

 

 



 

  

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

        ๒.๖  การสงเสริมเครือขายทางสังคมและสถาบันครอบครัว 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

 

๑. สนับสนุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา

หมูบาน  

- เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอน ม. ๑ – ม. ๑๑ 
๑๑๐,๐๐๐ - - 

ประชาชนท่ีเดือนรอน

ลดนอยลง 

สํานักปลัด 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาครอบครัวมีสุข 

ตําบลทาเสา 

-เพ่ือสงเสริมสถาบันครอบครัวใหเกิด

ความรักความหวงใยซึ่งกันและกัน 

๑  ครั้ง 

- ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 

ครอบครัวใหเกิด

ความรักความหวง 

ใยซึ่งกันและกัน 

สํานักปลัด 

๓. สนับสนุนชวยเหลือ ดานงานสังคม

สงเคราะห 

- เพ่ือชวยเหลือ ดานงานสังคม

สงเคราะห 

ตําบลทาเสา 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

คนในชุมชนมี

สวัสดิการท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

๔. สงเสริมสนับสนุนศูนยเครือขายพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ   ตําบลทาเสา 

- เพ่ือใหศูนยครือขายพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการมีศักยภาพในการดําเนินงาน  

และจัดทําปาย 

 

 

 

 

๑ ครั้ง - 

 

๑๓,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

ศูนยเครือขายพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ

มีศักยภาพในการ

ดําเนินงาน 

สํานักปลัด 

๕. สนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว -เพ่ือใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมใน

การปองกัน แกไขปญหาและสราง

เครือขายเฝาระวังปญหาในพ้ืนท่ี 

 

 

๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ - - 

บุคคลเปาหมายมี

ความเห็นความสําคัญ

ของปญหาความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี 

และบุคคลใน

ครอบครัว 

สํานักปลัด 



 

  

        ๒.๖  การสงเสริมเครือขายทางสังคมและสถาบันครอบครัว 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

 

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุ -เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุตําบลทาเสา 
๑๐๐,๐๐๐ - - 

ผูสูงอายุมีศักยภาพ

ท่ีดี 

สํานักปลัด 

๗. โครงการพัฒนาความรูสูเด็กและเยาวชน -เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน ตําบลทาเสา 
๑๐๐,๐๐๐ - - 

เด็กและเยาวชน 

มีศักยภาพท่ีดี 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

     ๒.๘  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑ โครงการดานสาธารณภัยตาง ๆ 

 

- เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีเกิด

สาธารณภัยตาง 

ตําบลทาเสา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

บรรเทาความ

เดือดรอนใหกับ

ประชาชนไดใน

ระดับหน่ึง 

 

สํานักปลัด 

๒. ฝกอบรมใหม และ ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนประจําตําบล 

 (อปพร.) 

-เพ่ือใหผูท่ีผานการอบรมมี

ความรู ความเขาใจใจการ

ปองกันบรรเทาอันตรายตางๆ 

ยิ่งข้ึน 

-ผูเขารับการฝกอบรมมี

ความรู ความเขาใจในการ

ปองกันบรรเทาอันตราย

ตางๆ  

- ผูเขารับการอบรม  ๙๐ 

คน 

- 
๒๕๐,๐๐๐ 

อบต. 
- 

มีจิตสํานึกในการ

คุมครองทรัพยสิน

ของผูประสบภัย

ตางๆ 

สํานักปลัด 

๓ โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน ซอม

แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

-เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ

ชุมชนในการปองกัน เตือนภัย 

บรรเทาและฟนฟูสาธารณภัย 

 

 

- ประชาชนตําบลทาเสา 

๕๐,๐๐๐ - - 

ลดความเสี่ยงภัย

ปองกันและ

ควบคุมความ

เสียหายจาก 

สาธารณภัย 

สํานักงาน

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

๔ โครงการลดอุบัติภัยในชวงเทศกาล -เพ่ือลดอุบัติภัยใน เทศกาล

สงกรานตและปใหม 

 

 

๒  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

อุบัติภัยตางๆลด

นอยลง 

สํานักปลัด 

         

 



 

  

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดลอม 

๓.๑  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแล และบํารุงรักษาปา 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวน

งบประมาณ 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 

รณรงคการปลูกปาทดแทนและ

สนับสนุนโครงการปาชุมชนพรอมจัด

กิจกรรมปลูกปาตามแนวทาง

พระราชดําริเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือปายังคงความอุดมสมบูรณ 

 

หมู ๑ - ม. ๑๑ ตําบลทาเสา 

๒  ครั้ง 

 
- ๕๐,๐๐๐ - 

ปายังคงความอุดม

สมบูรณ 

สํานักปลัด 

๒. 

 

อุดหนุนอําเภอ โครงการปองกันและ

ปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลาย

ปา 

เพ่ือปองกันและปราบปรามการ

ลักลอบตัดไมทําลายปา 

 

๑  แหง  
๑๕,๐๐๐ 

 
- - 

มีการลักลอบตัดไม

ทําลายปาลด

นอยลง 

สํานักปลัด 

๓. 

 

จัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชน 

ม.๑ 

เพ่ือมีคณะกรรมการดูแลพ้ืนท่ีปา

ชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน ๒,๐๐๐ 

 
- - 

คณะกรรมการดูแล

พ้ืนท่ีปาชุมชน 

สํานักปลัด 

๔. 

 

รณรงคการชวยกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตําบลทาเสา 

เพ่ือใหประชาชนชวยกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

- 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

- 

 

ประชาชนชวยกัน

รักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 

๕. 

 

โครงการรณรงคปลูกหญาแฝก เพ่ือการอนุรักษหนาดินและนํ้าใน

พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการชะลางการ

พังทลายของหนาดิน 

พ้ืนท่ีท่ีมีการพังทลาย 

ตําบลทาเสา กลาหญาแฝก

จํานวน ๕๐,๐๐ กลา 

- - - 

หนาดินมีการ

พังทลายลดนอยลง 

สํานักปลัด 

๖. 

 

โครงการอนุรักษธรรมชาติใหความรู

เรื่องปาไม และผลกระทบของไฟปา 

ตําบลทาเสา 

เพ่ือเปนการอนุรักษปาไมไวให

อุดมสมบูรณ 

 

๑  กลุม 
- ๕๐,๐๐๐ - 

ปาไมมีความอุดม

สมบูรณยิ่งข้ึน 

 

 

สํานักปลัด 



 

  

  ๓. เสริมสรางความเขาใจใหประชาชนเห็นคุณคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 

จัดซื้อถังใสขยะมูลฝอยพลาสติก  เพ่ือใช

ในตําบลทาเสา 

-เพ่ือกําจัดขยะอยางเปนระบบ

และไมใหเปนมลพิษกับ

สิ่งแวดลอม 

 

ท้ังตําบลทาเสา 

จํานวน  ๑๕๐  ลูก 
๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ 

ประชาชนมีความ

กระตือรือรนใน

การทําใหหมูบาน

สะอาดนาอยู 

สํานักปลัด 

๒. 

 

สรางโรงกําจัดขยะ บานวังเขมร   

หมูท่ี  ๙ 

-เพ่ือมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  

จํานวน  ๒  แหง 
- ๗๐,๐๐๐ - 

มีสถานท่ีกําจัด

ขยะมูลฝอย 

สํานักปลัด 

๓. 

 

จัดหาท่ีท้ิงขยะมูลฝอยตําบลทาเสา -เพ่ือมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  

๑   แหง 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

มีสถานท่ีกําจัด

ขยะมูลฝอย 

สํานักปลัด 

๔. 

 

รณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัด 

ขยะมูลฝอย ตําบลทาเสา 

-เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึกใน

การกําจัดขยะมูลฝอย 

 

       

๑   ครั้ง 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - 

ประชาชนมี

จิตสํานึกในการ

กําจัดขยะมูลฝอย 

สํานักปลัด 

๕. 

 

สรางฝายตนนํ้าลําธารตําบลทาเสา -เพ่ือเปนแหลงเก็บกักนํ้าให

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

 
 

๒๐  แหง - ๑๐๐,๐๐๐ - 

ปาไมมีความอุดม

สมบูรณ 

ลดปญหาการเกิด

ไฟไหมปา 

สํานักปลัด 

 

๖ 

สรางฝายตนนํ้าลําธาร ม. ๖   

ตําบลทาเสา 

-เพ่ือเปนแหลงเก็บกักนํ้าให

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

 

 

๑  แหง - ๖,๐๐๐ - 

ปาไมมีความอุดม

สมบูรณ 

-ลดปญหาการ

เกิดไฟไหมปา 

สํานักปลัด 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๗. จัดประกวดหมูบานสะอาด ตําบลทาเสา เพ่ือใหประชาชนมีความ

กระตือรือรนในการทําใหหมูบาน

สะอาดนาอยู 

 

๑ ครั้ง 

- 
๒๐,๐๐๐ 

 

- 

 

ประชาชนมีความ

กระตือรือรนในการ

ทําใหหมูบานสะอาด

นาอยู 

 

 

 

สํานักปลัด 

๘. 

 

ปายรณรงค หามท้ิงขยะ  ของตําบลทาเสา เพ่ือความเปนระเรียบของชุมชน ๑๐  ปาย 
- ๑๐,๐๐๐ - 

บานเมืองมีความ

เปนระเรียบยิ่งข้ึน 



 

  

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

      ๔.๑  การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม          

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 

 

จัดฝกอบรมดานคุณธรรมและ จริยธรรม 

ตําบลทาเสา 

-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีสํานึก

ทางดานคุณธรรม และ 

จริยธรรม 

 

๒ ครั้ง 
 

- 

 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

-เด็กและเยาวชนมี

สํานึกทางดาน

คุณธรรม และ 

จริยธรรมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

๒. 

 

 

จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุและวันครอบครัว 

(ประเพณีสงกรานต)ตามมาตราการ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ 

อปท. 

-เพ่ือใหลูก - หลานเห็น

ความสําคัญของผูสูงอาย ุ

และใหผูสูงอายุตระหนักใน

คุณคาของตนเอง 

 

๑ กิจกรรม 
๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

-ใหลูก - หลาน

เห็นความสําคัญ

ของผูสูงอาย ุ

สํานักปลัด 

๓. 

 

 

สงเสริมใหประชาชนเขารวมกิจกรรมวัน

สําคัญตางๆ 

- เพ่ือสงเสริมเอกลักษณ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ

ทองถ่ินตลอดจนใหประชาชนใน

ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในวัน

สําคัญตางๆ 

               

 

๓  กิจกรรม 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

-ประชาชนใน

ทองถ่ินเขามามี

สวนรวมในวัน

สําคัญตางๆ 

สํานักปลัด 

๔. 

 

สนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ -เพ่ือใหลูก - หลานเห็น

ความสําคัญของผูสูงอาย ุ

 

 

หมูท่ี ๑ -  หมูท่ี ๑๑ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

-ใหลูกหลานเห็น

ความสําคัญของ

ผูสูงอายุ 

สํานักปลัด 

๕. 

 

 

สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน -เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมี

กิจกรรมรวมกันและหางไกลยา

เสพติด  

 

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๑๑ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

-เด็กและเยาวชน

หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

 



 

  

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 

     ๕.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดานสังคมและการเมือง 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

 

การจัดประชุมประชาคมหมูบาน  

 ตําบลทาเสา 

เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการประชุม 

คณะกรรมการประชาคม

ตําบลทาเสา 

๒๕,๐๐๐ 

 
- - 

ประชาชนเขามามีสวน

รวมในการประชุม 

สํานักปลัด 

๒. 

 

สรางองคกรภาคเอกชน ใหมีความเขมแข็ง

และมีสวนรวมในการบรหิารจัดการ 

เพ่ือใหองคกรภาคเอกชนใหมี

ความเขมแข็งและมีสวนรวมใน

การบริการจัดการท่ีด ี

องคกรภาคเอกชน 

- 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

- 

 

องคกรภาคเอกชนใหมี

ความเขมแข็งและมีสวน

รวมในการบริการจัดการ

ท่ีดี 

 

 

สํานักปลัด 

๓. 

 

สงเสริมพัฒนาอบรมผูนําชุมชนเพ่ือเปน

ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาอบรมผูนําชุมชนเพ่ือ

เปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลุมผูนําชุมชน 
 

- 

 

- 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

ผูนําชุมชนเปนผูนําท่ีมี

ประสิทธิภาพ และ

สามารถนําไปถายทอด

ได 

 

 

สํานักปลัด 

๔. 

 

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบมี

สวนรวมของผูนําทองถ่ิน สมาชิก อบต.

และประชาชนในการพัฒนาเมืองนาอยู 

ชุมชนนาอยูในพ้ืนท่ีตําบลทาเสา 

เพ่ือใหประชาชนตําบลทาเสา

พ่ึงพาตนเองในการคนหา แกไข

ปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 

นําทองถ่ิน สมาชิก อบต.

และประชาชน  

จํานวน  ๕๐  คน  

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

ประชาชนมีการวิเคราะห

ปญหาไดเองมีการต้ัง

เครือขายองคกรความ

รวมมือและเขามามีสวน

รวมในการจัดทําแผน

ตางๆของ อบต.ทาเสา 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

 



 

  

๕.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดานสังคมและการเมือง 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๕. 

 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๕ ธันวา

มหาราช 

เพ่ือใหประชาชนเขางานเฉลิม

พระเกียรต ิ

 

 

๑   ครั้ง 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ประชาชนเขา

รวมงานเฉลิมพระ

เกียรต ิ

สํานักปลัด 

๖. 

 

โครงการจัดงาน  วันแม  ๑๒ สิงหา 

 

เพ่ือใหประชาชนขารวมกิจกรรม

วันแม  ๑๒ สิงหา 

 

 

๑   ครั้ง 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ประชาชนเขา

รวมงานวันแม  ๑๒ 

สิงหา 

สํานักปลัด 

๗. 

 

อุดหนุนท่ีวาการอําเภอไทรโยค เพ่ือการ

จัดกิจกรรมงานสัปดาหสะพานขามแมนํ้า

แควและงานกาชาดป ๒๕๕๗ 

เพ่ือใหสืบสานงานสัปดาห

สะพานขามแมนํ้าแคว 

 

 

 
 

๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ - - 

สืบสานงานสัปดาห

สะพานขามแมนํ้า

แคว 

สํานักปลัด 

๘. อุดหนุนจังหวัด โครงการเทิดทูนสถาบัน

ของชาติ เพ่ือเสริมสรางความสมานฉันท 

เพ่ือใหประชาชนรวมเทิดทูน

สถาบันของชาติ 

 

 

๑   ครั้ง 

 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ประชาชนรวม

เทิดทูนสถาบันของ

ชาติ 

 

สํานักปลัด 

๙. อุดหนุนจังหวัด โครงการของเหลากาชาด

จังหวัดกาญจนบุร ี

 

เพ่ือใหประชาชนขารวมกิจกรรม

ของเหลากาชาด 

 

 

๑   ครั้ง 

 

๕,๐๐๐ - - 

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมของเหลา

กาชาด 

สํานักปลัด 

   

 

 

 



 

  

 

๕.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดานสังคมและการเมือง 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๐. อุดหนุนท่ีวาการอําเภอไทรโยค โครงการ

ของกาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมการ

เฉลิมพระเกียรต ิ

 

 

๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ - - 

ประชาชนเขามีสวน

รวมการเฉลิมพระเกียติ 

สํานักปลัด 

๑๑. อุดหนุนท่ีวาการอําเภอไทรโยค เพ่ือจายใน

การจัดงาน วันปยะมหาราช ๒๓ ต.ค.๕๗ 

เพ่ือใหปวงชนชาวไทยรําลึกถึง 

พระจุลจอมเกาเจาอยูหัวในการ

เลิกทาส ฯลฯ 

 

๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ - - 

ประชาชนชาวไทยได

แสดงความจงรักภักดี

ตอพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

๑๒. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอไทรโยค 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนา

ชุมชน (อช.) 

เพ่ือใหกิจกรรมดังกลาวบรรลุ

วัตถุประสงค 

๑  ครั้ง 

- ๑๕,๐๐๐ - 

อาสาพัฒนาชุมชนเปน

พลังในการขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐให

บรรลุเปาหมาย 

สํานักปลัด 

๑๓. อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัด โครงการ

แพทยฉุกเฉิน 

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ี

ไดมาตรฐานฯลฯ 

 

๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ - - 

ประชาชนไดรับบริการ

ท่ีไดมาตรฐาน ฯลฯ 

สํานักปลัด 

๑๔. อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอไทร

โยค โครงการฝกอบรมผูนําชุมชนหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน

ใหมีความรู ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผูนําชุมชน  จํานวน 

๑๑  หมูบาน - ๔๐,๐๐๐ - 

ราษฎรมีคุณภาพชีวิต 

ดีขึ้น 

สํานักปลัด 



 

  

 

๕.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดานสังคมและการเมือง 

 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๕. อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัด โครงการแพทย

ฉุกเฉิน 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีได

มาตรฐาน ฯลฯ 

 

๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ - - 

ประชาชนไดรับ

บริการท่ีไดมาตร

บาน ฯลฯ 

สํานักปลัด 

๑๖. อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอไทรโยค 

โครงการฝกอบรมผูนําชุมชนหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนใหมี

ความรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูนําชุมชน  จํานวน ๑๑  

หมูบาน - ๔๐,๐๐๐ - 

ราษฎรมีคุณภาพชีวิต 

ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๗. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนให

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) 

อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม)  ต.ทาเสา 
๑๑๐,๐๐๐ - - 

ประชาชนมีสุขภาพ 

ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๘. อุดหนุน ( อบต.สิงห) โครงการสงเสริมการ

เรียนรูและเผยแพรขอมูลขาวสารของศูนย

รวบรวมขอมูลขาวสาร การจัดซื้อ-จัดจาง ฯลฯ 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและเผยแพร

ขอมูลขาวสารของศูนยรวบรวม

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ-จัดจาง 

 

๑  ครั้ง ๒๖,๔๐๐ ๒๖,๔๐๐ ๒๖,๔๐๐ 

เพ่ือใหโครงการ

บรรลุเปาหมาย 

สํานักปลัด 

๑๙. สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา

หมูบาน 

 

 

 

ตําบลทาเสา  

หมู ๑ - ๑๑  
๓๓,๐๐๐ 

(อําเภอ) 
- - 

สรางความเขมแข็ง

ใหกับประชาชนใน

การมีสวนรวม 

 

 

สํานักปลัด 

๒๐. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. ตําบลทาเสา  

หมู ๑ - ๑๑ 
๑๐๐,๐๐๐ - - 

เพ่ือใหโครงการ

บรรลุเปาหมาย 

สํานักปลัด 



 

  

๕.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดานสังคมและการเมือง 
 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๒๑. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ  (กรณีพิเศษ,

รางวัลประจําป ๒๕๕๖) ของบุคลากร 

อบต. 

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ

ใหกับพนักงาน ของ อบต. 

 

พนักงาน อบต.ทาเสา 
๒๔๐,๐๐๐ 

 
- - 

พนักงานมีขวัญ 

และกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

๒๒.     

โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ 

เพ่ือจัดดําเนินโครงการรับ

เสด็จพระบรมวงศานุวงศ ให

บรรลุวัตถุประสงค 

 

๒ ครั้ง  ๑๐๐,๐๐๐ - - 

โครงการดังกลาว

บรรลุวัตถุประสงค 

สํานักปลัด 

๒๓. อุดหนุนสํานักงานเลขาธิการสภา

วัฒนธรรมอําเภอไทรโยค 

เพลงการจัดการประกวดเพลง

ไทยเดิม 

 

๑  ครั้ง ๖,๕๐๐ - - 

เยาวชนใหความ

สนใจเก่ียวกับ

เพลงไทยเดิม 

สํานักปลัด 

๒๔. อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด โครงการ

ดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาด

จังหวัดกาญจนบุรี 

เพ่ือชวยเหลือท่ีเปนสาธารณ

กุศลแกประชาชน 

 

 
 

๑  ครั้ง ๕,๐๐๐ - - 

ประชาชนผูยากไร

ผูเดือดรอนและ

ผูประสบภัยไดรับ

การบรรเทาทุกข

ใหเบาบางลงใน

เบ้ืองตน 

 

สํานักปลัด 

๒๕. โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 

๘๔  พรรษา 

เพ่ือกอสรางซอมแซมท่ีอยู

อาศัยตามโครงการบาน

ทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 

 

๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ - - 

ผูดอยโอกาสและผู

ยากไรมีท่ีอยูอาศัย

ท่ีมั่นคง 

สํานักปลัด 



 

  

๕.๒   เสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. โครงการอบรมผูนําเยาวชน เพ่ือคัดเลือกผูนําเยาวชนในเขต

พ้ืนท่ีและจัดตั้งชมรมเยาวชน 

 

ผูนําเยาวชนในตําบลทาเสา 

- ๕๐,๐๐๐ - 

เพ่ือไดผูนําเยาวชนท่ีมี

คุณภาพ 

สํานักปลัด 

๒. จัดทําศูนยพิพาทไกลเกลี่ย เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนท่ี

เดือดรอน มีปญหาเก่ียวกับกรณี

พิพาทตางๆ 

จัดทําศูนย ๑ แหง  

- ๑๕๐,๐๐๐ - 

ประชาชนไดมีท่ีปรึกษา

ดานกฎหมาย 

สํานักปลัด 

๓. สรางปายโครงเหล็ก  เพ่ือประชาสัมพันธงานตางของ 

อบต. 

๑  ปาย ขนาด กวาง ๙  เมตร 

สูง ๑๐  เมตร เสา คสล. - ๒๐๐,๐๐๐ - 

ประชาสัมพันธงานตางๆ

ใหประชาชนตําบลทา

เสาทราบ 

สํานักปลัด 

๔. เครื่องพนยาฆาแมลง เพ่ือกําจัดแมลงตางๆ ท่ีเปน

อันตราย 

 

เครื่องพนยาฆาแมลง แบบใช

แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน 

๓.๕ แรงมา 

- ๑๒,๐๐๐ - 

เพ่ือกําจัดแมลงตางๆ ท่ี

เปนอันตราย 

 

สํานักปลัด 

๕. โรงจอดรถมอเตอรไซด  เพ่ือใหพนักงานและประชาชนท่ี

มีติดตอ ไดมีท่ีจอดรถ 

หลังคาเมทัลชีท พรอมตีเสน

จราจร  ขนาด 

กวาง  ๒.๕  ยาว  ๘ 

๔๐,๐๐๐ - - 

เพ่ือใหพนักงานและ

ประชาชนท่ีมีติดตอ ไดมี

ท่ีจอดรถ 

สํานักปลัด 



 

  

๕.๒ เสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 

 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๖. สรางปายประชาสัมพันธ 

อยูในศาลาพักผูมาติดตอ

ราชการ 

เพ่ือประชาสัมพันธงานตาง

ของ อบต. 

ปายกระจกบานเลื่อนพ้ืนกํามัด

ยี่ ขนาด กวาง  ๑.๕ เมตร ยาว 

๖  เมตร 

๗๐,๐๐๐ - - 

ประชาสัมพันธงาน

ตางๆใหประชาชน

ตําบลทาเสาทราบ 

สํานักปลัด 

๗. จัดซื้อครุภัณฑ 

ตูเอกสารทึบ แบบ ๒ บานพับ 

เพ่ือจัดเก็บเอกสารใหเปน

ระเบียบและปลอดภัย 

ตูเอกสารทึบ แบบ ๒ บานพับ 

จํานวน ๒ ตู  ๒๐,๐๐๐ - - 

เพ่ือเก็บเอกสารให

เปนระเบียบ

เรียบรอย 

สวนการคลัง 

๘. ปรับภูมิทัศนของ อบต.ทาเสา เพ่ือให อบต.ทาเสา มีความ

สวยงาม   

 อบต.ทาเสา 
- ๑๐๐,๐๐๐ - 

อบต.ทาเสา มีภูมิทัศ

ท่ีสวยงาม 

สํานักปลัด 

๙. โครงการ อบต. สัญจร ระดับ

อําเภอ 

เพ่ือจัดประชุมสัญจรระหวาง

หนวยราชการตางๆภายใน

อําเภอ  

 อบต. ๗ แหง 

เทศบาล ๒ แหง 

หนวยราชการอําเภอไทรโยค 

- ๓๐,๐๐๐ - 

หนวยราชการตางๆ 

มีการเลือกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

สํานักปลัด 

๑๐. แบบหลอคอนกรีต เหล็กสี

เหลือง 

เพ่ือใชในงานราชการ บานพัก จํานวน ๕ หอง 

โดยปูกระเบ้ือง เปลี่ยนประตู

ดานหนาและดานหลัง และติด

มุงลวด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

เกิดความ

สะดวกสบายและ

ความปลอดภัยกับ

พนักงานท่ีพักอาศัย 

สํานักปลัด 

๑๑. อุดหนุนภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมท่ี

เปนประโยชนตอชุมชน 

 

 

 
 

ตําบลทาเสา - ๑๐๐,๐๐๐ - 

ประชาชนตําบล 

ทาเสาไดรวมทํา

กิจกรรมตางๆ 

 

สํานักปลัด 

 



 

  

๕.๒ เสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๒. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมี

ชองวางดานหลังคนขับ 

เพ่ือใชในราชการ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมี

ชองวางดานหลังคนขับ (cab) ๖๘๘,๐๐๐ - - 

การปฏิบัติงาราชการมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

สวนโยธา 

๑๓. พินเหล็ก เพ่ือใชในการกําหนดจุด

สําหรับสองกลอง 

จํานวน ๑๐ ตัว 

 
- - ๑,๕ ๐๐ 

เพ่ือใชในการกําหนด

จุดสําหรับสองกลอง 

สวนโยธา 

๑๔. เครื่องตบดิน เพ่ือทําใหพ้ืนดินแนนยิ่งข้ึน ขนาด  ๕.๕  แรงมา 
- - ๒๖,๐๐๐ 

เพ่ือทําใหพ้ืนดินแนน

ยิ่งข้ึน 

สวนโยธา 

๑๕. ไฟกระพริบโซลาเซลล 

 

 

 

เพ่ือใชในการปองกันอันตราย

จากการสัญจรไปมาภายใน

หมูบาน  ตําบลทาเสา 

 

จํานวน ๑๐ ชุด 

 

 

 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 

เพ่ือใชในการปองกัน

อันตรายจากการ

สัญจรไปมาภายใน

หมูบาน 

สวนโยธา 

๑๖. จัดซื้อเหล็กขอออย ฯลฯ เพ่ือใชในราชการ ทําเสาธงในงานพิธีการตาง ๆ ๑,๒๐๐ - - งานบรรลุวัตถุประสงค สวนโยธา 

๑๗. ทุนศึกษาตอปริญญาตรี - บุคลากรมีการพัฒนาทางดาน

การศึกษาและสามารถนํากลับมา

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ทุนปริญญาตรี   ๒  ทุน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

บุคลากรมีการศึกษาท่ี

สูงข้ึน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 



 

  

 

๕.๒ เสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑๘. ทุนศึกษาตอปริญญาโท - บุคลากรมีการพัฒนาทางดาน

การศึกษาและสามารถนํากลับมา

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทุนปริญญาโท  ๓  ทุน 
๓๖๐,๐๐๐ - - 

บุคลากรมีการศึกษาท่ี

สูงข้ึน 

สํานักปลัด 

๑๙. การอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน -เพ่ือพาคณะผูบริหาร สมาชิก 

พนักงาน ลูกจาง และผูนําชุมชน  

ทัศนศึกษาดูงาน 

คณะผูบริหาร สมาชิก 

พนักงาน ลูกจาง และผูนํา

ชุมชน   อบต.ทาเสา 

๓๐๐,๐๐๐ - - 

มีศักยภาพดานตางๆ

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

๒๐. โตะเหล็กและเกาอ้ีน่ังทํางานระดับ 

๓ - ๖ 

เพ่ือพนักงานปฏิบัติงานไดอยาง

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

จํานวน   ๑  ชุด 

๘,๐๐๐ - - 

พนักงาน ปฏิบัติงาน 

เพ่ือความคลองตัวใน

การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

 

๒๑. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด -เพ่ือใชจัดทําขอมูลพ้ืนฐานการ

จัดทําบัญชีคอมพิวเตอร  

 

คอมพิวเตอร  

จํานวน   ๒  ชุด  ๘๐,๐๐๐ - - 

การจัดเก็บขอมูลเปน

ระบบ 

 

สํานักปลัด 

๒๒. กอสรางโครงหลังคา แบบอลูซิงค ท่ี

ออกกําลังกาย  อบต.ทาเสา 

-เพ่ือผูมาใชบริการไดออกกําลัง

กายมีความปลอดภัยจากสภาพดิน

ฟาอากาศ 

ขนาด กวาง  ๕ เมตร  

ยาว ๑๒ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ - - 

มีผูมาใชบริการมากข้ึน สวนโยธา 

 

 

 

 

 



 

  

๕.๒ เสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๒๓. กอสรางโครงหลังคา แบบอลูซิงค ท่ี

ออกกําลังกาย  อบต.ทาเสา 

-เพ่ือผูมาใชบริการไดออกกําลัง

กายมีความปลอดภัยจากสภาพดิน

ฟาอากาศ 

ขนาด กวาง  ๕ เมตร ยาว 

๑๒ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ - - 

มีผูมาใชบริการมากข้ึน สวนโยธา 

๒๔. ปายประชาสัมพันธและปดประกาศ 

ขนาดใหญ  

-เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชน

ทราบถึงขอมูลตางๆ 

หลังคาทรงไทย 

ปายประชาสัมพันธและ

ปดประกาศ  ขนาด  กวาง  

๙  เมตร  สูง ๗ เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - 

ไดปายประชาสัมพันธ

ตามแบบท่ีกําหนด 

สํานักปลัด 

๒๕. กอสรางหองประชุมกิจการสภา เพ่ือไวจัดกิจกรรมตางๆของสภาฯ ขนาด กวาง ๔ เมตร ยาว ๖ 

เมตร โดยกออิฐ ฉาบปูน ทาสี 

กระจกอลูมิเนียมสีชา พรอม

ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

๑๘,๐๐๐ บีทียู หลังคาปนหยา 

กระเบื้องลอนคูสี ฝาฉาบเลียบ 

และเดินไฟฟาภายใน ตามแบบ 

อบต. กําหนดไว 

- ๑๖๐,๐๐๐ - 

หองประชุมท่ีพรอมใช

งานตามเปาหมายท่ี

วางไว 

สํานักปลัด 

๒๖. จัดทําปาย แนวเขต อบต.ทาเสา เพ่ือใหทราบถึงแนวเขต อบต 

ทาเสา 

จัดทําปาย อบต.ทาเสา 

จํานวน  ๔  ปาย - ๑๐๐,๐๐๐ - 

เพ่ือใหทราบถึงแนว

เขต อบต.ทาเสา 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 



 

  

๕.๒ เสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๒๗. จัดซื้อเครื่องโทรศัพทสํานักงาน 

   

เพื่อใชในกิจการงานของ 

อบต. 

จํานวน ๕  เครื่อง 
๒๐,๐๐๐ - - 

ใชติดตอสื่อสารใน

กิจการของ อบต. 

 

สํานักปลัด 

๒๘. จัดซื้อเปลพลาสติก สําหรับ

เคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน 

จํานวน  ๑   ชุด 
- ๖,๐๐๐ - 

ผูปวยมีความปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

๒๙. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ฯ ล ฯ 
- ๑๐๐,๐๐๐ - 

ทําใหกิจกรรมตางๆ

บรรลุวัตถุประสงค 

 

สํานักปลัด 

๓๐. ติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพยสิน 

รอบ อบต.ทาเสา  จํานวน  

๘ จุด ๑๐๐,๐๐๐ - - 

มีความปลอดภัยของ

ชีวิตและทรัพยสิน

ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

๓๑. จัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา ๑๖ ลาน

พิกเซล 

เพ่ือใชในกิจการงานของ อบต. ๑ ตัว 

๑๐,๐๐๐ - - 

ใชในกิจการงานของ

สํานัก 

สวนโยธา 

๓๒. โตะเหล็กและเกาอ้ีน่ังทํางานระดับ 

๓ - ๖ 

เพ่ือพนักงานปฏิบัติงานไดอยาง

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

จํานวน   ๑  ชุด 

๘,๐๐๐ - - 

พนักงาน ปฏิบัติงาน 

เพ่ือความคลองตัวใน

การปฏิบัติงาน 

สวนการคลัง 

 

๓๓. จัดซื้อเกาอ้ีน่ังทํางาน เพ่ือพนักงานปฏิบัติงานไดอยาง

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

จํานวน ๑๑ ตัว 

๑๑,๐๐๐ - - 

พนักงาน ปฏิบัติงาน 

เพ่ือความคลองตัวใน

การปฏิบัติงาน 

สวนการคลัง 

สํานักปลัด 

 

 



 

  

๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 

     ๕.๓ การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวนงบประมาณ ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. การจัดทําปาย ซอย ถนน เลขท่ี

บาน  ตําบลทาเสา 

- เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบของ

ชุมชนและงายตอการติดตอ 

งายตอการติดตอ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

-เกิดความเปนระเบียบ

ของชุมชนและงายตอ

การติดตอ 

สํานักปลัด 

๒. การประกวดหมูบานหนาอยู

ภายในตําบลทาเสา 

-เพ่ือใหชุมชนมีความกระตือรือรนใน

การจัดการชุมชนนาอยู 

ชุมชนนาอยู 

- - 
๒๐,๐๐๐ 

อบต. 

-ชุมชนมีความ

กระตือรือรนในการ

จัดการชุมชนนาอยู 

สํานักปลัด 

๓. โครงการเมืองนาอยู ชุมชน 

นาอยู 

-เพ่ือติดตามความกาวหนาในการ

ขับเคลื่อนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู  

ของชุมชนเขมแข็ง 

เมืองและชุมชนนาอยูกวา

รอยละ ๗๕ % - 
๓๐,๐๐๐ 

อบต 
- 

เมืองและชุมชนนาอยู 

และเขมแข็งข้ึน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนพัฒนาสามป   ( พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ) 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

 

 

๖.๑ แนวทางการพัฒนา การถายโอนการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

 

 

ลําดับท่ี 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 

ปงบประมาณและจํานวน

งบประมาณ 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕๕๗ 

บาท 

๒๕๕๘ 

บาท 

๒๕๕๙ 

บาท 

๑. 

( ย ๖.๑ 

) 

สนับสนุนบุคลากร วัสดุ สื่อการเรียนการ

สอนเพ่ือรองรับการถายโอนตามภารกิจ

การจัดการศึกษา 

- เพ่ือรับรองการถายโอนภารกิจ

การจัดการศึกษา 

ตําบลทาเสา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

สถานศึกษามีบุคลากร 

วัสดุสื่อการเรียนการ

สอนท่ีเพียงพอ 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น 



 

  

 



 

  

สวนท่ี   ๖ 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

 

๖.๑ องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปก 

ครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

( คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอทายนี้ ) 

 

๖.๒  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 

ลําดั

บท่ี 

รายละเอียด ระยะเวลา 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. การจัดซ้ือ จัดจาง             

๒. การดําเนินโครงการ             

๓. การติดตามและ

ประเมินผล 

            

๔. สรุปผลการประเมิน             

๕. ประเมินผลโครงการใน

ภาพรวม  

            

๖. การประกาศให

ประชาชนทราบ 

            

 

๖.๓  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอยางนอยโครงการละ ๑  ครั้ง และประเมินผล

โครงการในภาพรวมอยางนอยปละ ๑  ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม

ประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนําเสนอตอสภา

องคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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