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คำนำ 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ ท่ี 3 พ.ศ.2561 ใหจัดทำ “แผนพัฒนาทองถ่ิน” โดยให เริ่มจัดทำ 
“แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เปนแผนพัฒนาทองถ่ินกำหนดระยะเวลาหาป      
ฉบับแรก เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เปนตนไป 

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ และยุทธศาสตรชาติ 20ป  และสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณใน
พ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน  

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับนี้ จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปและตอบสนองความตองการของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลทาคลออยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 

1. ดานศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 ท่ีตั้งของตำบล 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ทีพ้ืนท่ีประมาณ 25.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,226 ไร  
อยูหางจากอำเภอแกงคอยไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขต  ดังนี้     

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตำบลหินซอน และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต  ติดตอกับ ตำบลสองคอน และตำบลทาตูม อำเภอแกงคอย 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลหินซอน และตำบลบานปา อำเภอแกงคอย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

- ประวัติความเปนมาของตำบล 
ตำบลทาคลอ เดิมเปนปาใหญลอมรอบดวยภูเขาสลับซับซอนติดตอกันเปนเทือกเขายาวเหยียด

สมัยกอนบริเวณแหงนี้อุดมสมบูรณไปดวยไมยืนตนนานาชนิด เชน ไมเต็งรังไมยาง ไมแดง ไมมะคา ไมประดู 
และสัตวปาอาศัยอยูมากมาย  เม่ือความเจริญเขามาสภาพของตำบลทาคลอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตนรัชกาลท่ี 4 
ไดมีการเสาะหาสถานท่ีสรางเมืองสำรองเพ่ือปองกันขาศึกพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว พระอนุชา
รัชกาลท่ี 4 ไดเสด็จมาสรางวังท่ีตำบลบานสีทา นามวา "พระบวรราชวังสีทา" จึงไดออกสำรวจเอาบริเวณเขา

ตำบลสองคอน 

ตำบลทาตมู 

ตำบลแกงคอย 
 

ตำบลหินซอน 

จังหวัดลพบุร ี
 

อำเภอเฉลมิพระเกียรต ิ
 

ตำบลหินซอน 

ตำบลบานปา 
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ในเขตตำบลนี้ซ่ึงมีลักษณะแปลกมีเทือกเขาไมสูงนักติดตอกันเปนพืด ก้ันเปนปริมณฑล มีทางออกทางเดียว
ภายในหุบเขาพ้ืนราบซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 500 ไรเศษจึงเอาท่ีนี่เปนท่ีตั้งกองทัพฝกพลรบ  มีพลชางไวคอย
ปองกันตอสูขาศึก อันอาจจะข้ึนมาจากทางทะเล ทางลาว ทางเขมรหรือญวนก็ได ท่ีนี่คือ บริเวณเขาคอกซ่ึงใน
ปจจุบันมีรองรอยเทือกเขาเปนปริมณฑลปรากฏใหเห็นเหตุท่ีเรียกตำบลทาคลอเพราะมีตนไมปกคลุมมากมาย
และมีไมหลายพันธุมีชนิดหนึ่งท่ีเรียกวาไมคอ หรือไมคลอ เลยทำใหเรียกชื่อตำบลนี้วา "ตำบลทาคลอ" 

 

 ตำบลทาคลอไดรับการประกาศยกระดับตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบล เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม            
พ.ศ. 2538 โดยมีจำนวนหมูบานอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบล เต็มท้ัง 11 หมูบานไดแก 

หมูท่ี 1 บานหาดสองแควเหนือ 
หมูท่ี 2 บานทาสบก 
หมูท่ี 3 บานทาคลอกลาง 
หมูท่ี 4 บานหาดสองแควใต 
หมูท่ี 5 บานคำใหญ 
หมูท่ี 6 บานทาเกวียน 
หมูท่ี 7 บานถ้ำเตา 

    หมูท่ี 8 บานทาศาลา 
    หมูท่ี  9 บานทาคลอใต 
    หมูท่ี 10 บานทาคลอเหนือ 
    หมูท่ี 11 บานเขาหินดาด 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 

   ตำบลทาคลอ มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม มีเทือกเขาติดตอกันเปนแนวยาว มี
เขาคราว อยูทางตอนเหนือของตำบลและเขาหินดาดทางทิศตะวันออก เขาหนองกบทางทิศใต มีแมน้ำปาสัก
ไหลผานหลายหมูบาน ดานทิศเหนือและทิศใตเต็มไปดวยท่ีราบสูง และมีเทือกเขายาวติดตอกัน  
 
 
 
 
 
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลออยูภายใตอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด ซ่ึงพัดประจำฤดูกาลโดยพัดจาก
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกวามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้จะทำใหบริเวณองคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอมีอากาศหนาวเย็นและแหงกับมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงพัด
จากทิศตะวันตกเฉียงใตเปนสวนใหญในฤดูฝน ทำใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตกท่ัวไป เม่ือพิจารณาตามสภาพ
อากาศ  สามารถสรุปฤดูกาลของจังหวัดสระบุรี  ไดดังนี้ 

- ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  เปนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีลม
จากทิศตะวันตกเฉียงใต  ซ่ึงเปนลดท่ีพัดจากมหาสมุทรอินเดียนำเอาไอน้ำและความชุมชื้นเขามายังประเทศ
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ไทย  นอกจากนั้นยังมีรองความกดอากาศต่ำพาดผานประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวงฤดูฝน จึงทำให
บริเวณองคการบริหารสวนตำบลทาคลอมีฝนตกชุกท่ัวไป  โดยเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนกันยายน 

- ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
จะมีลมเย็นและแหงจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน ทำใหมีอากาศเย็นท่ัวไป โดยมีอากาศหนาวถึงหนาว
จัดเปนบางวันในเดือนธันวาคมและมกราคม 

- ฤดูรอน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ  ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เปนชวงปลอด
มรสุม จะมีลมจากทิศใตและตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทำใหมีอากาศอบอาวท่ัวไป เดือนท่ีมีอากาศรอนท่ีสุด
คือเดือนเมษายน 
          1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเปนดินรวน ดินเหนียว เปนพ้ืนท่ีราบสลับกับพ้ืนท่ีภูเขา เหมาะแกการ
เพาะปลูกขาว และพืชไร 
          1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ 

มีแหลงน้ำธรรมชาติไหลผาน ไดแก แมน้ำปาสัก 
          1.6 ลักษณะของไมและปาไม 

ในพ้ืนท่ีอยูในเขตปาไมเสื่อมโทรมบางสวน 
 
2 ดานการเมือง/การปกครอง 

 

          2.1 เขตการปกครอง 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  แบงการปกครองออกเปน 11  หมูบาน  ไดแก 
หมูที่ ชื่อหมูบาน หางจากอำเภอ (กม.) หางจากจังหวัด (กม.) พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
1 บานหาดสองแควเหนือ 15 23 1.20 
2 บานทาสบก 17 25 2.40 
3 บานทาคลอกลาง 13 23 0.80 
4 บานหาดสองใต 15 23 0.90 
5 บานคำใหญ 16 26 4.31 
6 บานทาเกวียน 13 20 1.50 
7 บานถ้ำเตา 16 26 5.52 
8 บานทาศาลา 14 24 1.95 
9 บานทาคลอใต 14 24 0.50 

10 บานทาคลอเหนือ 15 25 1.28 
11 บานเขาหินดาด 18 26 5.60 

รวม 25.96 

 2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  ตามมาตรา 3  ใหสภา
องคการบริหารสวนตำบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน     
ซ่ึงตำบลทาคลอ มีจำนวน 11 หมูบาน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลทาคลอจึงมีคณะผูบริหารประกอบดวย 
นายกองคการบริหารสวนตำบลและมีสมาชิกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 11 คน และตามมาตรา 11 
นายกองคการบริหารสวนตำบลมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกต้ัง แตจะดำรงตำแหนง
ติดตอกันเกิดสองวาระไมได 
 

3 ประชากร 
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 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีประชากรท้ังสิ้น 4,988  คน (ท่ีมา สำนักงานทะเบียนอำเภอ        
แกงคอย ณ เดือนมิถุนายน 2562) โดยหมูบานท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแก บานถ้ำเตา หมูท่ี 5 มีจำนวน       
742 คน รองลงมาไดแก บานเขาหินดาด หมูท่ี 11 มีจำนวน  723 คน รายละเอียดดังตารางนี้ 

 

4. สภาพสังคม 
 

 4.1 การศึกษา (ท่ีมา: กองการศึกษา  เดือนมิถุนายน 2562)  
 -โรงเรียนประถมศึกษา  3   แหง  ไดแก 
  1) โรงเรียนวัดหาดสองแคว   ตั้งอยูหมูท่ี  4    จำนวนนักเรียน  98  คน   
           2) โรงเรียนวัดถ้ำเตา    ตั้งอยูหมูท่ี  7   จำนวนนักเรียน  230  คน   
                     3) โรงเรียนวัดทาคลอ   ตั้งอยูหมูท่ี  10  จำนวนนักเรียน   96  คน 
   -โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แหง  ไดแก 
  1) โรงเรียนวัดถ้ำเตา    ตั้งอยูหมูท่ี  7    
 
 
 
 - ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน จำนวน  3  แหง ไดแก 
  1) ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัดทาคลอ จำนวนนักเรียน  20  คน   
  2) ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัดถ้ำเตา จำนวนนักเรียน  19  คน   
  3) ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนโรงเรียนหาดสองแคว จำนวนนักเรียน  14  คน   
 - ศูนยการเรียนชุมชน                         1     แหง 
          - ท่ีอานหนังสือประจำหมูบาน               3     แหง 
 4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาคลอ   1 แหง 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหาดสองแคว  1 แหง 
 4.3 อาชญากรรม 
 มีปอมตรวจในการอยูเวรยามเวลากลางคืน โดยความรวมมือของ อปพร. ตำรวจชุมชน กำนัน/
ผูใหญบาน จำนวน 4 แหง  ซ่ึงตั้งอยู หมูท่ี 1, หมูท่ี 7, หมูท่ี 9 และหมูท่ี 11 รวมท้ังปอมท่ีตั้งอยูหนาท่ีทำการ

ท่ี ช่ือหมูบาน 
ประชากร (คน) จำนวน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 

1 บานหาดสองแควเหนือ 108 101 209 235 

2 บานทาสบก 276 247 523 153 

3 บานทาคลอกลาง 193 197 390 98 

4 บานหาดสองแควใต 246 227 473 145 

5 บานคำใหญ 263 271 534 176 

6 บานทาเกวียน 118 119 237 88 

7 บานถ้ำเตา 364 378 742 208 

8 บานทาศาลา 193 189 382 161 

9 บานทาคลอใต 209 191 400 111 

10 บานทาคลอเหนือ 186 189 375 126 

11 บานเขาหินดาด 351 372 723 236 

รวม 2,507 2,481 4,988 1,737 
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องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  โดยเจาหนาท่ีของสถานีตำรวจภูธรตำบลหินซอนเขารวมในการจัดสง
เจาหนาท่ีตำรวจเขามาดูแลความสงบเรียบรอยอยูประจำ เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแก
ราษฎรในตำบลทาคลอ  และบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง                
 4.3 ยาเสพติด 
 ปญหายาเสพติดมีการเฝาระวัง พ้ืนท่ีท้ัง  11 หมูบาน 
 4.4 การสังคมสงเคราะห 
 1. สงเคราะหผูสูงอายุ  จำนวน  772  คน   
 2. สงเคราะหผูพิการ    จำนวน  250 คน   
 3. สงเคราะหผูเอดส  จำนวน     3  คน    
(ท่ีมา: กองสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ  เดือนมิถุนายน 2562) 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

 5.1 การคมนาคมขนสง  การคมนาคมภายในตำบล 
 - ถนน คสล. จำนวน   32    เสน ระยะทาง   11,435   เมตร 
 - ถนนลาดยาง  จำนวน   14    เสน ระยะทาง   22,620   เมตร 
 - ถนนลูกรัง     จำนวน     7   เสน ระยะทาง     6,000   เมตร 

  โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3224  (แกงคอย  -  แสลงพัน)  ผานและมีทางหลวง
ทองถ่ินสาย (หินดาด – หนาพระลาน)  และยังมีถนนลาดยางของทางหลวงชนบท  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
และถนนลูกรัง  เชื่อมตอระหวางหมูบาน/ตำบล 
 5.2 การไฟฟา 
  มีไฟฟาใชทุกหมูบาน  แตยังไมครบทุกครัวเรือนเนื่องจากราษฎรไดปลูกสรางบานเรือนท่ีอยู
อาศัยข้ึนใหม  และอยูหางไกลจากชุมชน 
 5.3 การประปา 

 ระบบประปาหมูบาน                           13  แหง 
 5.4 โทรศัพท 
  1) ประชากรในตำบลมีโทรศัพทสาธารณะใช  จำนวน 10 เครื่อง 
  2) เสารับสัญญาณโทรศัพท    จำนวน 7 แหง 
 

5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
ท่ีทำการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด ไดแก ไปรษณียอำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1 การเกษตร 
 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  นอกนั้นก็จะประกอบอาชีพคาขาย  และรับจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงตั้งอยูในตำบลใกลเคียง  

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  18,169  ไร ดังนี้  
 1. ทำนา  จำนวน  3,513  ไร   2. ทำไร  จำนวน  22,130 ไร 
 3. ไมผล/ไมยืนตน  จำนวน    988 ไร  4. พืชผัก  จำนวน   31 ไร 
 5. ไมดอกไมประดับ  จำนวน   11 ไร  6. ทุงหญาเลี้ยงสัตว  17 ไร 
การเกษตรกรรม (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอแกงคอย) 
6.2 การประมง 
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6.3 การปศุสัตว 
 1. โรงเรือนเลี้ยงไก                         3         ฟารม      
 2. โรงเรือนเลี้ยงไกระบบเปดของเกษตรกร  2 แหง         
6.4 การบริการ 
 1. โรงแรม                                  2         แหง 
 2. ปมน้ำมัน (หวัจาย)                    3         แหง 
 3. ปมน้ำมัน (ปมหลอด) และกาซ   11        แหง 
6.5 การทองเท่ียว 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีสถานท่ีทองเท่ียว  ดังนี้  
 

     
 

  1) ถ้ำหมีเหนือ – เสือใต ตั้งอยู หมูท่ี 2 (บานทาสบก) ต.ทาคลอ อ.แกงคอย จ.สระบุรี  
          ถ้ำหมีเหนือ – เสือใต หรือผาหมี อยูหางจากหมูบานประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยูในเขตตำบล
ทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ซ่ึงเปนเขตติดตอกับตำบลหินซอน ภายในเปนถ้ำและมีสระน้ำขนาด
ใหญ การเดินทางไปท่ีถ้ำแหงนี้อาศัยทางน้ำเพียงเสนทางเดียว การคมนาคมดานอ่ืนไมสะดวกนัก ในวันหยุด
และวันหยุดนักขัตฤกษมีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมชมอยูเปนประจำ รายการโทรทัศนเคยบันทึกภาพทำสารคดีหลาย
ชุด เชน  รายการสองโลก ทาง ททบ.5 นิตยสารแคมปง และสารคดีชุดมหัศจรรยเมืองไทย ซ่ึงถ้ำหมีเหนือ – 
เสือใตแหงนี้เปนถ้ำท่ีนามหัศจรรยคืออยูติดกับแมน้ำปาสัก ซ่ึงเปนแมน้ำสายสำคัญของชาวจังหวัดสระบุรี 
แมน้ำสายนี้มีตนกำเนิดจากจังหวัดเพชรบูรณไหลผานจังหวัดสระบุรีและไปสิ้นสุดท่ีอำเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงราษฎรท่ีอยูสองฝงแมน้ำไดใชประโยชนจากแมน้ำสายนี้ ทางดานเกษตรกรรม คมนาคม
ขนสง และบริโภค และในปจจุบันยังใชในดานอุตสาหกรรมและทองเท่ียวอีกดวย ซ่ึงถ้ำหมีเหนือ – เสือใต ก็
เปนอีกสวนหนึ่งในการดึงดูดนักทองเท่ียวใชเขาชมความงดงามของหินงอกหินยอยภายในถ้ำ ความมหัศจรรย
ของสระวายน้ำภายในถ้ำ และชมทัศนียภาพสองฝงแมน้ำตลอดระยะทาง รวมท้ังวิถีชีวิตชาวบานชนบทท่ีทำ
กิจกรรมในยามเย็น สาวนอยเลนน้ำ  เกษตรกรรมริมน้ำ การจับปลา 
                  หมีเหนือ – เสือใต เปนถ้ำและผาหินปูนเกิดจากหินงอกออกจากตัวผนังภูเขา เปนรูปคลายหมี
ขนาดใหญสีดำคาดขาว ลักษณะคลายกระโจนลงน้ำ ซ่ึงตัวหมีดังกลาวอยูทางดานทิศเหนือของแมน้ำปาสัก จึง
ไดฉายาวา “หมีเหนือ” และถัดจากตัวหมีลงมาทางใต จะมองเห็นผามีลายขวางสีเหลืองสลับแดงปนสมคลาย
ลายเสือโครง  หรือลายพาดกลอนจึงไดรับฉายาวา “เสือใต” 
 

  
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                                                                         องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  หนา 2 
 

 

 

  2) โบราณสถานเขาคอก  ตั้งอยู หมูท่ี 3 (บานทาคลอกลาง) ต.ทาคลอ อ.แกงคอย จ.สระบุรี        
   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  มีกงสุลตางชาติเขามาตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใน
สมัยเม่ือไทยกับฝรั่งยังไมสู คุนกัน  ถาเกิดโต เถียงกันพวกกงสุลตางชาติ มักขูวาจะเรียกเรือรบเขามา
กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรำคาญพระราชหฤทัยทรงพระดำริตั้งเมืองลพบุรีเปน
ราชธานีสำรองเหมือนอยางสมเด็จพระนารายณ แตมีความเห็นอีกฝายหนึ่งวาควรตั้งท่ีเมืองนครราชสีมา จึง
โปรดเกลาฯ ใหพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนไปตรวจ แตทรงเห็นวาเมืองนครราชสีมากันดาร
น้ำนัก พระองคโปรดท่ีเขาคอก  ในแขวงเมืองสระบุรีจึงคิดทำท่ีม่ันท่ีเขาคอก สำหรับพวกพระบวรราชวังเปน
เหตุใหสรางท่ีประทับ  ณ.ตำบลสีทา (ปจจุบันตำบลสองคอน) ริมแมน้ำปาสักใกลกับเขาคอก (ตำบลทาคลอ) 
ตั้งแตนั้นมา สวนเขาคอกพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงใหเปนท่ีเลี้ยงชาง เลี้ยงมา เนื่องจากมีภูเขา
ลอมรอบเหมือนคอกธรรมชาติ  โดยมีหลวงยกกระบัตรโนรี นายอำเภอทานแรกของอำเภอแกงคอย ซ่ึงเปนเชื้อ
สายลาวเวียงจันทน  เปนผูสรางกำแพงเขาคอก เพ่ือมิใหชาง และมาหนีออกจากคอกได ปจจุบันยังมีหลักฐาน
กำแพงเขาคอกตั้งเดนสงาอยูหมูท่ี 3 ตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ซ่ึงเปนสมบัติโบราณสถาน
แหงเดียวของตำบลทาคลอ ท่ีองคการบริหารสวนตำบลทาคลอกำลังบูรณะใหเปนแหลงทองเท่ียวตอไป 
  3) ถ้ำเขาดาน ท่ีตั้ง หมูท่ี 2 (บานทาสบก) ตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 เปนโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 52 ตอนท่ี 75 วันท่ี 8 มีนาคม 2478 
เปนสิ่งสำคัญ โบราณวัตถุภายในถ้ำ สภาพปจจุบัน ไมพบโบราณวัตถุใด ๆ ภายในถ้ำ ปจจุบันชาวบานไดนำ
พระพุทธรูปมาถวายพระภิกษุซ่ึงมาปฏิบัติธรรมในถ้ำเปนพุทธบูชา 
 ถ้ำเขาดาน เปนถ้ำหินปูนธรรมชาติ ในสมัยกอนคงมีวัตถุโบราณอยูภายในถ้ำแตคงสูญหายไป ปจจุบัน
ชาวบานไดนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไวภายในถ้ำ เพ่ือสักการะบูชา และมีท่ีพักสงฆเขาดานสรางอยูใกลกับ
ถ้ำ ซ่ึงพระภิกษุสามเณรในสำนักก็ชวยดูแลรักษา และทำความสะอาด เพ่ือใหประชาชน นักทองเท่ียวไดเขาไป
สักการะพระพุทธรูปภายในถ้ำ 

   
 

  4) ถ้ำผาหลุบหรือถ้ำสะอาด  ท่ีตั้งหมูท่ี 5 (บานคำใหญ) ต.ทาคลอ อ.แกงคอย จ.สระบุรี 
 เปนโบราณสถานตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 52 ตอนท่ี 75 วันท่ี 8 มีนาคม 2478 
สภาพปจจุบัน เปนถ้ำธรรมชาติไมพบโบราณวัตถุอยูในถ้ำ       
 ถ้ำผาหลุบ เปนถ้ำธรรมชาติ ชื่อมาจากลักษณะภายในถ้ำท่ียุบเปนแองลงไปจากพ้ืนชาวบานเลาวา
ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปทองคำอยู แตยังไมมีผูใดพบเห็น กรมศิลปากรไดประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
ตามท่ีกรมการจังหวัดสระบุรีแจงไปเม่ือป พ.ศ. 2478 

6.6 อุตสาหกรรม 
ตำบลทาคลอมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ  เชน  ดินขาว(แรหินปูน)  ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต  
และมีหินดินดานอันเปนวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องปูพ้ืน  และอุตสาหกรรม  เซรามิค  ท้ังยังมีปริมาณเพียง
พอท่ีจะพิจารณาในเชิงอุตสาหกรรมได 
 

7. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
 

          7.1 การนับถือศาสนา  ประชาชนตำบลทาคลอ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีขอมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
วัดมีจำนวน  11 วัด ไดแก     
  1. วัดหาดสองแคว      ตั้งอยู  หมูท่ี  1  
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  2. วัดทาสบก      ตั้งอยู  หมูท่ี  2 
  3. วัดปาดงพญาเย็น     ตั้งอยู  หมูท่ี  2 
  4. วัดคำใหญ      ตั้งอยู  หมูท่ี  5 
  5. วัดทาเกวียน      ตั้งอยู  หมูท่ี  6 
  6. วัดถ้ำเตา      ตั้งอยู  หมูท่ี  7 
  7. วัดทาศาลา      ตั้งอยู  หมูท่ี  8 
  8. วัดทาคลอใต     ตั้งอยู  หมูท่ี  9 
  9. วัดทาคลอเหนือ     ตั้งอยู  หมูท่ี  10 
  10. วัดเขาหินดาด     ตั้งอยู  หมูท่ี  11 
  11. วัดถ้ำประกายแกว     ตั้งอยู  หมูท่ี  11 
สำนักสงฆ  2 แหงไดแก 
  1. สำนักสงฆสิงหราชเดชา (ถ้ำสิงห)   ตั้งอยู  หมูท่ี  2  
  2. สำนักสงฆถ้ำนิมิตรมังกร (ถ้ำสะอาด)   ตั้งอยู  หมูท่ี  5 
          7.2 ประเพณีและงานประจำป 
 ชวงหลังออกพรรษา ประเพณีประจำป คือ งานลองแพไฟ วัดหาดสองแคว หมูท่ี 1  
 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภาษาถ่ิน คือ ภาษาไทญอ ภาษาไทยวน 
 7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
      - พรมเชด็เทา  พวงหรีด ดอกวาง ชอประธาน 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
8.1  น้ำ 

  - แหลงน้ำธรรมชาติ 
   - มีแมน้ำปาสักไหลผาน หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 และ10 
   -  คลอง  6 แหง 
   - หนอง/บึง  1 แหง 
  - แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 
   - ถังเก็บน้ำฝน  21 แหง 
   - ระบบประปาหมูบาน 13 แหง 
   - บอน้ำตื้นสวนตัว 20     แหง 
   - บอน้ำตื้นสาธารณะ 5 แหง 
   - บอน้ำบาดาลสวนตัว 68 แหง 
   - บอบาดาลสาธารณะ 28 แหง 
   - สระน้ำ             10 แหง 
   - ฝายน้ำลน    4 แหง  
 8.2  ปาไม 

ในพ้ืนท่ีอยูในเขตปาไมเสื่อมโทรมบางสวน 

 8.3  ภูเขา 
  เขาคราว  
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 ตำบลทาคลอมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ เชน ดินขาว(แรหินปูน) ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตปูน       

ซีเมนต และมีหินดินดานอันเปนวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องปูพ้ืน และอุตสาหกรรม เซรามิค ท้ังยังมีปริมาณ

เพียงพอท่ีจะพิจารณาในเชิงอุตสาหกรรมได 

 - หนวยธุรกิจในเขตตำบลทาคลอ 
  1) โรงแรม           2 แหง 
  2) ปมน้ำมัน (หัวจาย)    3 แหง 
  3) ปมน้ำมัน (ปมหลอด) และกาซ   11 แหง 
  4) โรงเรือนเลี้ยงไก       3 ฟารม  
  5) โรงเรือนเลี้ยงไกระบบเปดของเกษตรกร       2    เลา 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
วิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
คติพจนประจำชาต ิ “ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานความม่ันคง  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตรท่ี ๕  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี ๖  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู ทำให การ
กำหนดวิสัยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี ๑๒ ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมี
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รายไดปานกลางไปสูประทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ังคงละยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนำไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ประกอบดวย ๑๐  ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย  
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ังคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการสุจริตประพฤติมิชอบและ          

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
  ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 

 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    1.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง  
                   ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเมืองแนวทางการพัฒนา  

         ๑) เรงพัฒนาระบบขนสงมวลชนและระบบขนสงสาธารณะ อาทิ รถไฟฟา รถเมล ฯลฯ เพ่ือ
บรรเทาปญหาจราจรและใหประชาชนเขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะท่ีสะดวกสบายและปลอดภัย ในการ
เดินทาง  

         ๒) กอสรางถนนวงแหวน ถนนเชื่อมตอ (Missing link) สะพานขามแมน้ำเจาพระยา ฯลฯ เพ่ือ
ลดปญหาความแออัดและคับค่ังของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปญหาคอขวด เปนการเชื่อมตอโครงขาย
การเดินทางเพ่ืออานวยความสะดวกในการเขาถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมท้ังสรางความเชื่อมโยงระหวาง
เมืองและชนบท  

         ๓) จัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินโดยใชมาตรการผังเมืองควบคุมการใชพ้ืนท่ีรวมท้ังคุมครอง
แหลงอนุรักษและทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองใหสวยงาม มีพ้ืนท่ี สีเขียวและ
สวนสาธารณะ  

         ๔) พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ และออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานและบริการตางๆ ใหสามารถ
รองรับคนทุกกลุมในสังคมไดอยางเทาเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ และสงเสริมใหคน
ทุกกลุมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการตางๆอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน  

         ๕) แกไขปญหาขยะ น้ำเสีย น้ำทวม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง  

         ๖) ปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมกรุงเทพฯ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาความรุนแรงและ
ความเสียหายเปนมูลคาสูง  

         ๗) วางระบบปองกันภัยอาชญากรรมและภัยกอการรายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนท่ีตอเนื่อง 
เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
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         ๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธาน ีนครปฐม และสมุทรสาคร) ใหเปน
เมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย ศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกส ศูนยบริการดานสุขภาพ
และการศึกษาและเมืองท่ีอยูอาศัย โดยประสานการวางระบบโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบขนสงมวลชน
สาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้นาใหการขยายตัวของเมืองเปนไปอยางมี
แบบแผนและเหมาะสม รวมท้ังการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองใหเอ้ือตอการอยูอาศัย การเดินทางและการขนสง
โดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการปองกันนำทวม-นำเสีย พรอมท้ังการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเปนปอด
และสถานท่ีพักผอนหยอนใจของชุมชนเพ่ิมข้ึน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมตางๆ ท้ังการ
ทองเท่ียว อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา การคมนาคมขนสง และการเพ่ิมข้ึนของประชากรเมือง  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติและ สราง
ความเช่ือมโยงเพ่ือกระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาคแนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชะอำ-หัว
หิน สนามกอลฟระดับโลกท่ีเพชรบุรี กาญจนบุร ีและพระนครศรีอยุธยา ใหเปนฐานการกระจายรายไดและการ
สรางงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติและเปนท่ี
ประทับใจของนักทองเท่ียว 

๒ ) พัฒนาแหลงทองเท่ียวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน โดยฟนฟู บูรณะ
โบราณสถาน และเตรียมความพรอมของเมืองใหสามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

๓) เพ่ิมมาตรฐานแหลงทองเท่ียวทองถ่ินและแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน เชน ตลาดสามชุก 
ตลาดนำอัมพะวา ตลาดนำดำเนินสะดวก เกาะเกร็ด ทองเท่ียวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแหงชาติ แกงกระจาน 
ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเท่ียว สินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหได
มาตรฐานสากล  

๔) พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ เชน กลุมประวัติศาสตรและศาสนา กาญจนบุรี-
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อางทอง-สิงหบุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุมดูแล
สุขภาพดวยแพทยแผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุมทองเท่ียวทางน้ำ อาทิ 
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อางทอง-สิงหบุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรม
การทองเท่ียวใหมีคุณคาและมูลคาเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการทองเท่ียวระหวางจังหวัดอยาง
ยั่งยืน     

๕) พัฒนาการเขาถึงแหลงทองเท่ียวชุมชน แหลงผลิตสินคา OTOPและแหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตร เพ่ือใหมีเสนทางหรือเครือขายการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเขาไปยังแหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวก
และปลอดภัย เปนการขยายเสนทางการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูชุมชน    

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืนแนวทางการพัฒนา  

๑) นำผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติมาใชในการพัฒนาการผลิต
ขาวในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพขาวซ่ึงเปนสินคาสงออกท่ีสำคัญของ
ประเทศใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด  

๒) พัฒนามาตรฐานฟารมเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety)จากสินคาเกษตรหลักของ
ภาค ไดแก ขาว พืชผัก มะพราว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก เปด กุง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงผลิตสำคัญ 
ไดแก ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และ
ประจวบคีรีขันธ เพ่ือการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพสูง ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน  

๓) สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู Smart Farmer และSmart Farming 
โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและ พันธุท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ  
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๔) ฟนฟูความอุดมสมบูรณทรัพยากรประมงทะเล โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู และการ
จัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบาน รวมท้ังการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำบริเวณชายฝงรอบ
อาวไทย ไดแก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  

๕) เพ่ิมความสามารถการแขงขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมกอสราง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สูการใช
เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 

๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนใหเปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว และกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเชื่อมโยงกับแหลงผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสเพ่ือลดตนทุนในการขนสงสินคารวมท้ังยกระดับคุณภาพสินคาอุตสาหกรรมใน
พ้ืนท่ีใหมีความทันสมัยและใหไดมาตรฐานสากลไปสูตลาดอาเซียน 

 ๗) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยใหความสำคัญกับการเสริมสรางองค
ความรูใหแกผูประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการใชกลยุทธการตลาด ฯลฯ เพ่ือใหสามารถเริ่มตนธุรกิจและเติบโตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ บริหารจัดการนาและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแกไขปญหานาทวม ภัยแลง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางย่ังยืนแนวทางการพัฒนา  

๑ ) พัฒ นาแหล งน้ ำ  และระบบกระจายน้ ำ  ใน พ้ืน ท่ีแล งซ้ ำซาก  อาทิ  กาญจนบุ รี  
ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ โดยปรับปรุงและบำรุงรักษา
แหลงน้ำเดิม วางแผนจัดสรรน้ำเพ่ือรองรับความตองการใชน้ำท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรม ทาง
เศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมท้ังจัดทาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจาย ในพ้ืนท่ี
การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแกไขปญหาขาดแคลนน้ำในชวงฤดูแลง  

๒) ปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ชุมชน แหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน 
และพ้ืนท่ีน้ำทวมซ้ำซาก อาทิ ชัยนาท อางทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพ่ิมแหลงเก็บกักน้ำท่ีเปนแกมลิง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงจัดตั้งกลุม
เฝาระวังภัยน้ำทวม  

๓) ปองกันการบุกรุกทาลายปาและฟนฟูปาเสื่อมโทรม ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี 
และราชบุรี โดยการปลูกปาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝาระวังติดตามการบุกรุกปา สนับสนุนสิทธิและบทบาท
ของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาของชุมชนไมใหเสื่อมโทรมลง  

๔) ขุดลอกลาน้ำเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ำและใชในการขนสง อาทิ แมน้ำเจาพระยา  แม
น้ำทาจีน ฯลฯ รวมท้ังฟนฟูคุณภาพน้ำแมน้ำเจาพระยาและทาจีนตอนลางในพ้ืนท่ี พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธาน ีนนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร  

๕) ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรขัีนธ โดยการจัดทาแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
เชน ปลูกปาชายเลน และการทาแนวไมไผกันคลื่น  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เช่ือมโยง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแนวทางการพัฒนา  
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๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศใหสามารถเก้ือหนุนและติดตอทางการ
พัฒนาระหวางพ้ืนท่ีไดโดยสะดวกและรวดเร็ว  

๒) เรงพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบานพุน้ำรอน อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ใหเปนประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากทาเรือทวาย-ทาเรือแหลมฉบัง-ทาเรือ        
สีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา-ทาเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกดานการเดินทางและขนสงเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน  

๓) พัฒนามาตรฐานดานชายแดนไทย-เมียนมา บานพุน้ำรอน ดานเจดียสามองค และ ดานสิงขร 
เพ่ือเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการทองเท่ียว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดิน ใหสอดคลอง
กับการพัฒนาในอนาคต พรอมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุด
บริการและสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑท่ีเก่ียวของ  

๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับ EECโดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางไทยกับเมียนมา  

ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสราง
เสถียรภาพและลดความเหล่ือมลาภายในประเทศแนวทางการพัฒนา  

๑) เรงดำเนินการแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงภาคกลางกับภาค
อ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือกระจายประโยชนและโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศใหเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ี
ท่ีภาคอ่ืนๆ ซ่ึงจะทาใหเกิดการกระตุนการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำระหวางภาค อาทิ  

    (๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคูลพบุรี-
ปากน้ำโพ  

    (๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และ
ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา  

    (๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ดวยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ 
พัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคูฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย  

    (๔) เชื่อมโยงภาคใตและภาคใตชายแดน ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟ
ทางคูประจวบคีรีขันธ-ชุมพร  

๒) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสำคัญ อาทิ เมืองอยุธยา และ
บริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ำ
รอน โดยสนับสนุนใหมีการจัดทาโครงการนารองท่ีใชแนวทางการจัดรูปท่ีดิน การผังเมืองควบคูกับการพัฒนา
เมืองแบบประหยัดพลังงาน  
 
    1.3.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ฉบับปรับปรุง  เดือนพฤศจิกายน 2559 (พระนครศรอียุธยา นนทบุร ีปทุมธานี สระบุรี) 
 

  วิสัยทัศน “เมืองแหงคุณภาพชีวิต แหลงของนวัตกรรม ศูนยกลางการลงทุนดาน 
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย” 

ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและชุมชน เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตรเชิงสรางสรรค    
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ฟนฟูแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวพรอมท้ังปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกดานการทองเท่ียว ใหไดมาตรฐานสากลและประทับใจนักทองเท่ียว สนับสนุนการทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
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  ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดลอม โดยการฟนฟูคุณภาพระบบ
นิเวศของแมน้ำเจาพระยา/ปาสัก และลำน้ำสาขาและสรางมูลคาเพ่ิมจากขยะดวยการใชนวัตกรรม  
   ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางเมืองใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและนาอยูอยางยั่งยืนโดย
การจัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองอยางมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคลองกับการวางระบบโครงขาย
บริการพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง  

  

  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและชุมชน เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตรเชิงสรางสรรค 

1. ผลผลิตของสินคาท่ีจัดอยูในกลุมสินคาเชิงสรางสรรคของกลุมจังหวัดฯ มีเพ่ิมมากข้ึน 
2. ศักยภาพแรงงานในกลุมจังหวัดฯ ท่ีสามารถรองรับการผลิตสินคาเชิงสรางสรรคมีมากข้ึน 
3. มีการนำเอาประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
     และสินคา OTOP มากข้ึน 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ฟนฟูแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวพรอมท้ังปรับปรุงส่ิง
อำนวยความสะดวกดานการทองเท่ียว ใหไดมาตรฐานสากลและประทับใจนักทองเท่ียว สนับสนุนการ
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
  1. คุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ภูมิปญญาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
และลุมน้ำเจาพระยาและปาสัก ไดรับการเพ่ิมคุณคาใหเปนท่ีประจักษในกลุมนักทองเท่ียวอยางชัดเจนและ 
กวางขวางมากข้ึน 
  ๒. มูลคาทางเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนดวยทุนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ
กลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะส่ิงแวดลอม โดยการฟนฟูคุณภาพระบบ
นิเวศของแมน้ำเจาพระยา/ปาสัก และลำน้ำสาขาและสรางมูลคาเพ่ิมจากขยะดวยการใชนวัตกรรม  

  1. ระบบนิเวศของ แมน้ำเจาพระยา/ปาสัก และลำน้ำสาขามีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
  2. มลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีเปนผล พวงจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม 
ชุมชน และเมืองลดลง 

  3. สามารถนำขยะท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องมาสรางมูลคาและนำไปสูการสรางรายไดในกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดอยางตอเนื่องในอนาคต 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางเมืองใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและนาอยูอยางย่ังยืน
โดยการจัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองอยางมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคลองกับการวางระบบ
โครงขายบริการพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

  1.  มีสภาพ “ความเปนเมือง”ท่ีนาอยู ปลอดภัย มีสภาพแวดลอมท่ีดี และมีความสะดวกใน
การเดินทาง 

  2.  เพ่ิมประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก และลดอุปสรรคในการขนสงผานกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 รวมท้ังการเขาถึงแหลงอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

 
 

1.3.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ฉบับทบทวน เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
วิสัยทัศน “เมืองการคาการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแหงความสุข” 
พันธกิจ 
1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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2. ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอย
และเปนธรรมในสังคม 

3. จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริมและชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอยโอกาส 
เพ่ือใหไดรับความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอยางพอเพียง 

 
4. จัดใหมีการบริการภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอภาครวดเร็วและมี 

คุณภาพ 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

มอบหมายหรือท่ีมีกฎหมายกำหนด 
   เปาประสงคในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :  
   “มูลคาการคาการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพ่ิมข้ึนเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ 
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” เพ่ือใหบรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี มี
เปาประสงคภาพรวม ดังนี้ 
   1. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
   2. ตางประเทศใหความเชื่อม่ันในสินคาและบริการของจังหวัด 
   3. ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึง 
   4. ประชาชนอยูในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 
   ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบไปดวยจานวน 4 ประเด็น ดังนี้ : 
   1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   2. สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของกระบวนการผลิตสินคาและบริการสู 
มาตรฐานสากล 
   3. เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย 
   4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวช้ีวัด มีดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
   ตัวช้ีวัด : 1. รายไดจากการสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 5 
       2. รายไดจากการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 16 
   เปาประสงค : การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
   กลยุทธ : มีจานวน 4 กลยุทธ ดังนี้ 
    1) เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
    2) พัฒนายกระดับศักยภาพดานการทองเท่ียวแบบทางเลือกสอดคลองกลุมเปาหมาย 
      เฉพาะ 
    3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสท่ีเอ้ือตอการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
      การคาและบริการ 
    4) พัฒนาสภาพแวดลอมสูความเปนเมืองนาอยู 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของกระบวนการผลิต
สินคาและบริการสูมาตรฐานสากล 
   ตัวช้ีวัด : 1. สินคาและบริการท่ีไดรับรองมาตรฐานสินคาสากลเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 85 
       2. จานวนผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินท่ีไดรับมาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ 
   เปาประสงค : ตางประเทศใหความเช่ือม่ันในสินคาและบริการของจังหวัด 
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   กลยุทธ : มีจานวน 4 กลยุทธ ดังนี้ 
    1) เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑชุมชนท่ีมี

มาตรฐาน 
    2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนา 

    3) สงเสริมการพัฒนายกระดับฝมือแรงงานสอดคลองกับภาคการผลิตสาขาเปาหมายเฉพาะ 
    4) สงเสริมการขยายชองทางการตลาดและการประชาสัมพันธสนิคาและบริการท่ีทันสมัย 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย 
   ตัวช้ีวัด :  1. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด ลดลงคิดเปนรอยละ 25 
        2. จานวนอุบัติเหตุชวงเทศกาลสำคัญ ลดลงคิดเปนรอยละ 35 
        3. ครอบครัวอบอุนตามเกณฑท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
กำหนด เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 85 
        4. หมูบานท่ีผานเกณฑการจัดระดับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 90 
   เปาประสงค : ประชาชนอยูในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 
   กลยุทธ : มีจานวน 3 กลยุทธ ดังนี้ 
    1) เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    2) สงเสริมสังคมแหงคุณภาพสอดคลองตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน 
    3) เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู และดารงชีวิตแบบพอเพียง 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : เสริมสรางระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
   ตัวช้ีวัด :  1. ประชากรท่ีเขาถึงบริการดานสวัสดิการสังคม คิดเปนรอยละ 95 
        ๒. จานวนขอรองเรียนในการใหบริการท่ีลดลง คิดเปนรอยละ 90 
   เปาประสงค : ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึง 
   กลยุทธ : มีจานวน 3 กลยุทธ ดังนี้ 
    1) สงเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถวนหนา 
    2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 
    3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

1.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
วิสัยทัศน  “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพของทองถ่ิน 
พรอมบูรณาการจัดการรวมกัน” 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม 
  กลยุทธท่ี ๒ สงเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
  กลยุทธท่ี ๓ สงเสริมการบริการดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน 
  กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
  กลยุทธท่ี ๕ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
  กลยุทธท่ี ๖ เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
  กลยุทธท่ี ๗ สงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
  กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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  กลยุทธท่ี  ๑  อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
  กลยุทธท่ี ๒ สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

  กลยุทธท่ี  ๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  กลยุทธท่ี  ๔ ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทร 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 
  กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมอนุรักษฟนฟูและเผยแพรขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 กลยุทธท่ี ๒ สรางจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
ประจำถ่ิน ขนบธรรมเนียนประเพณีทองถ่ิน 

  กลยุทธท่ี ๓ สงเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี 

  กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของทองถ่ิน 
  กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาระบบบริหารองคกร 
  กลยุทธท่ี ๓ การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
  กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางเปนระบบ โดยบูรณาการทุกภาคสวน 
 

   

2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
   
 2.1 วิสัยทัศน  
"การคมนาคมสะดวก  บวกกับเศรษฐกิจเฟอฟู  มีความรูทันสมัย  สดใสสิ่งแวดลอม  พรอมเปน อบต. นาอยู” 

 

2.4 ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 

การแกไขปญหาความยากจน 
 

1. การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ 
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนและผูดอยโอกาส 
3. สงเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดแกผูยากจน 
4. จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ 
5. ขยายโอกาสแกผูยากจนดานท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทำกิน 
6. สงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชนดานเศรษฐกิจรากหญา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1. สงเสริมการเรียนรูและการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สงเสริมการบริการดานสาธารณสุข 
3. การจัดการศึกษาหรือสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 
4. การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
5. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
6. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
7. สงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 3 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
2. สรางจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริมอนุรักษฟนฟู  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. สงเสริมอนุรักษและฟนฟูวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี
2. สรางจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญศิลปวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
3. สงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. สงเสริมศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาองคกรและบุคลากร
ภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ด ี

 

1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของทองถ่ิน 
2. พัฒนาระบบบริหารงานคลัง 
3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
6. สงเสริมการเรียนรู  การบริหารจัดการที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 6 
สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว 

 

1. ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางเปนระบบ 
3. สงเสริมบุคลากรดานการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ

กระบวนการประชาคม 
 

1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมทางการเมือง 
2. พัฒนาระบบการใหบริการ  และเผยแพรขอมลูขาวสารการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 
3. สงเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 8 
สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยัง่ยืน 

 

1. สงเสริมระบบการเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดตั้งหรือสงเสริมตลาดกลางเพื่อการเกษตร 
3. จัดตั้งหรือสงเสริมศูนยเรียนรู Technology  ดานการเกษตร 
4. สงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน 
5. สงเสริมสนับสนนุการใชเกษตรอินทรีย  ปุยชวีภาพ 
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3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
  
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (ใชการวิเคราะห  SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการศึกษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)  

การวิเคราะหศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานการณการพัฒนาขององคกาบริหารสวนตำบลทาคลอแตละ

ดาน ดังนี้ 

ดาน 
การวิเคราะห 

จุดแข็ง 
(S = Strengths) 

การวิเคราะหจุดออน 
(W = Weaknesses) 

การวิเคราะหโอกาส 
(O = Opportunities) 

การวิเคราะห
อุปสรรค 

(T = Threats) 
1. การพัฒนา
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

- อบต.ทาคลอ ให
ความสำคัญในดานการ
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 
- มีการประสานงาน
และขอรับการ
สนับสนนุกับหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีมีมี
ศักยภาพและ
งบประมาณในการ
พัฒนาหรือกอสราง
โครงการดานโครงสราง
พ้ืนฐานขนาดใหญ 

- งบประมาณของ อบต. มี
จำนวนจำกัด ซ่ึงตองมีการ
พัฒนาในทุกดาน  
- การกระจายตัวของ
ครัวเรือนในแตละหมูบานมี
ผลทำใหเสนการคมนาคม
(ถนนเสนรอง) มีจำนวน
มากข้ึน 
- ประชาชนหรือผูใชถนน
ขาดจิตสำนึกในการ
บำรุงรักษาสมบัติของทาง
ราชการ 
- การกอสรางเสนทาง
คมนาคมยังไมคอยได
มาตรฐาน 
- การบังคับใชกฎหมาย
หรือระเบียบไมคอยมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
 
 
 
 

- นโยบายเก่ียวของกับ
การถายโอนภารกิจ
และงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 
- งานบริหารสาธารณะ
ท่ีมีขนาดใหญและเปน
ประโยชนตอประชาชน
จำนวนมาก สามารถ
ขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอ่ืน หรือ 
อปท.ท่ีมีศักยภาพ
มากกวา 

- รถบรรทุกมีการ
บรรทุกน้ำหนักเกิน
กวาท่ีกำหนดวิ่งบน
ถนน 
- มีภัยธรรมชาติ(น้ำ
ทวม) ทำใหถนน
ชำรุดเสียหาย 
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ดาน 
การวิเคราะห 

จุดแข็ง 
(S = Strengths) 

การวิเคราะหจุดออน 
(W = Weaknesses) 

การวิเคราะหโอกาส 
(O = Opportunities) 

การวิเคราะห
อุปสรรค 

(T = Threats) 
2. การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูกมี
ความอุดมสมบูรณ
แกการปลูกพืช
เกษตร เชน ออย 
ขาวโพด ขาว  
- ประชาชนวางงาน
นอย 
- มีแหลงทุนของ
รัฐบาลใหทุก
หมูบาน 

- คุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรยังไมได
มาตรฐาน 
- มีการใชปุยเคมี ยา
กำจัดศัตรูพืช ทำให
สารเคมีตกคาง 
- เกษตรกรขาดความรู 
ความเขาใจในการ
พัฒนาสินคา และ
ระบบการตลาด 

- รัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมการลงทุน และ
พัฒนาธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
- นโยบายรัฐบาล
เก่ียวกับการแปลง
สินทรัพยเปนทุน 
- ในพ้ืนท่ีมีโครงการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว 
- ราคาผลผลิตสินคา
ทางดานเกษตรสูงข้ึน 
 
 

- ปจจัยการผลิตหรือ
ตนทุนการผลิตมีราคา
สูง 
- เกิดภัยแลงตอเนื่อง
ทุกป 

3. การพัฒนา
ดานสังคม 

- ประชาชนสวน
ใหญมีอาชีพและ
ฐานะม่ันคง มีงาน
ทำตลอดป ทำใหมี
ผูวางงานนอย 
- ประชาชนมีความ
สามัคคี และมีการ
รวมตัวกันอยาง
เหนียวแนน 
- ผูนำชุมชนมีความ
เขมแข็ง 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

- มีการใหความสำคัญ
กับการพัฒนาและ
สงเสริมสังคม มีนอย   
- ยังมีการแพรระบาด
ของยาเสพติในชุมชน 
- เยาวชนให
ความสำคัญและมีสวน
ในการเขารวมกิจกรรม
ดานสังคมนอย 

- รัฐบาลมีนโยบายการ
แกไขปญหายาเสพติด
อยางตอเนื่องและ
จริงจัง 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับ
ปจจุบันท่ีเนน “คน” 
เปนศูนยกลางการ
พัฒนา 
- ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี มีสวนชวย
ใหสังคมมีการพัฒนา 

- ความเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคม ท่ีเนน
ทางดานวัตถุนิยมทำ
ใหสังคมหลงลืมความ
ถูกตอง ความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ และ
ความมีน้ำใจใหกัน 
- สังคมปจจุบันมีคา
ครองชีพสูง เม่ือเทียบ
กับรายไดของ
ประชาชน 
- วัฒนธรรมตะวันตก
เผยแพรเขามาอยาง
รวดเร็วและมีการรับ
เอาวัฒนธรรมดังกลาว
โดยไมมีการปรับให
เขากับสังคม 
 
 

 
 
 
 

ดาน การวิเคราะห การวิเคราะหจุดออน การวิเคราะหโอกาส การวิเคราะห
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จุดแข็ง 
(S = Strengths) 

(W = Weaknesses) (O = 
Opportunities) 

อุปสรรค 
(T = Threats) 

4. การพัฒนา
ดานการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- มีสถานศึกษาท้ัง
ระดบัประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
อยางเพียงพอ 
- มีการจัดการศึกษา
ระดับเด็ก 3 ขวบ 
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.ทา
คลอ 
- ประชาชน องคกร
เอกชน ใหความ
รวมมือในการจัด
กิจกรรมดาน
การศึกษาอยางดี 
- มีศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี 
ทองถ่ิน ดั้งเดิมท่ีเปน
จุดเดนในตำบล 

- บุคลากรดาน
การศึกษามีนอยเม่ือ
เปรียบเทียบกับนักเรียน
ในตำบล 
- เครื่องมือ อุปกรณ 
และเทคโนโลยีเก่ียวกับ
การเรียนการสอนยังไม
เพียงพอ 
- ประชาชนขาดแหลง
เรียนรูในตำบล 
- เด็ก เยาวชน ให
ความสำคัญเก่ียวกับ
กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาคอนขางนอย 
- การจัดกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ยังไมมีความ
หลากหลาย 
 

- มีการถายโอน
ภารกิจ อาหารเสริม
(นม) อาหารกลางวัน 
ให อปท. ดำเนินการ 
ทำใหทองถ่ิน
สามารถสนับสนุน
งบประมาณในสวนท่ี
ขาดเหลือได 
- มีการขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
- การปฏิรปูระบบ
ราชการทำใหมี
หนวยงานท่ีดูแล
เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
โดยตรง 

- นโยบายดานการ 
ศึกษาของรัฐบาลยัง
ไมชัดเจน 
- คานิยมและ
วัฒนธรรมตะวันตก 
มีสวนสำคัญตอ
การศึกษาของเด็ก
นักเรียน ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิมของ
ทองถ่ิน 
- การเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี 
มีผลสำคัญตอการ
อนุรักษ และฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

5. การพัฒนา
ดานการเมืองการ
บริหาร 

- ประชาชนหรือผูท่ี
เก่ียวของมีการ
ตรวจสอบการ
ทำงานของ อบต. 
อยางใกลชิด 
- มีการรับโอน
ภารกิจสาธารณะ
ตาง ๆ ให อบต. 
ดำเนินการเอง 
 

- มีความขัดแยงซ่ึง
บางสวนเปนผลดีในการ
บริหารงาน แตบางสวน
ก็ทำใหการบริหารงาน
ตืดขัดและเกิดความ
ลาชาในการบรรเทา
ความเดือดรอนชอง
ประชาชน 
 

- กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พรบ.
การกระจายอำนาจ 
ฯ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของทำใหมีการ
กระจายอำนาจสู
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
 

- ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของมีข้ันตอน
คอนขางมาก เชน 
กฎหมายการ
เลือกตั้งซ่ึงมีผลกับ
การบริหารงานของ 
อปท. โดยตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน 
การวิเคราะห 

จุดแข็ง 
(S = Strengths) 

การวิเคราะหจุดออน 
(W = 

Weaknesses) 

การวิเคราะหโอกาส 
(O = Opportunities) 

การวิเคราะห
อุปสรรค 

(T = Threats) 
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5. การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร (ตอ) 

- เม่ือ อปท. มีอิสระ
ในการบริการและ
ดำเนินตามนโยบาย 
และระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ
อยางเต็มท่ี 
- สมาฃิก อบต. มี
ความอิสระในการ
ตรวจสอบของฝาย
บริหาร 
- มีบุคลากรและ
ระบบการ
บริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- บุคลากรมีความ
รับผิดชอบและเอา
ใจใสตอหนาท่ี 

- บุคลากรของ อบต. 
ยังขาดความรูความ
ชำนาญการเก่ียวกับ
งานถายโอนบาง
ประเภท 
- งานถายโอนบาง
ประเภทยังมีความ
สับสนและไมชัดเจน
ในการดำเนินการ 
- ประชาชนยังขาด
ความสนใจในเรื่อง
การเมืองการปกครอง 
- ประชาชนยังไม
เขาใจบทบาทของ
ตนเองในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

- นโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการ “หลกัธรร
มาภิบาล” ทำใหการ
บริหารงานของ
หนวยงานมีระบบและ 
บริการตอบสนองของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดดี
ยิ่งข้ึน 
- เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ทำใหการบริหารและการ
บริการ และการรับรู
ขาวสารของประชาชน
เปนไปอยางรวดเร็วละมี
ประสิทธิภาพ 

- การไมไดรับการ
ยอมรับในดาน
การบริหารงาน
จากบุคลากร 
องคกร หรือ
หนวยงานทาง
ราชการบางแหง 
- การดำเนินงาน
บางอยางท่ีเปน
ประโยชนตอ
ประชาชนมี
ขอจำกัดดาน
ระเบียบและ
กฎหมายตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
๑. รัฐบาลและจังหวัดสระบุรีมีนโยบายในการสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจดานการเกษตรโดยเฉพาะพืช

พลังงานและอาหารปลอดภัยเปนท่ีตองการของตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
๒. เกิดการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
๓. นโยบายรัฐบาลสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๔. มีกฎหมายท่ีเอ้ือตอการทำงานและรองรับผูดอย โอกาสทางสังคม เชน เด็ก คนพิการ ผูสูงอายุ 
๕. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจลงสูทองถ่ินมากข้ึน ไมวาจะเปนดานบุคลากร งบประมาณการ

ตัดสินในการพัฒนาดวยตนเองทำใหองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและมีอิสระในการบริหาร
งบประมาณทำใหเกิดความคลองตัว   

๖. มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมในเสนทางสายหลัก เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางบก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

๗. มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟาท่ีใชแกสธรรมชาติ และพลังงานทดแทน  
๘. พ้ืนท่ีตั้งมีความเสี่ยงปญหาเรื่องอุทกภัยนอย 
๙. นโยบายของรัฐบาลใหความสำคัญกับการแกไขปญหาความยากจนและเศรษฐกิจใน ชุมชน/ครัวเรือน 
๑๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ีสงเสริมการทองเท่ียวสนับสนุนดานการเกษตรยั่งยืนและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผน 
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรที่ 1  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ 
2 ยุทธศาสตรที่ 2 บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน สำนักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม 

3 ยุทธศาสตรที่ 3 บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 

4 ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม 

6 ยุทธศาสตรที่ 6 บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 

7 ยุทธศาสตรที่ 7 บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
8 ยุทธศาสตรที่ 8 การเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 
 แนวทางการพิจารณ าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561 เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายมีรายละเอียด ดังนี้  

    4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ประกอบดวย  

1.1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

  (1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
  (2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
  (3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
  (4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
  (5) กลยุทธ 5 คะแนน  
  (6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
  (8) แผนงาน 5 คะแนน  
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
  (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ พัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  

4.1.2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีป ประกอบดวย  

1.2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
1.2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
1.2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ10 คะแนน  
1.2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
1.2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง         

ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 5 คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน
การ พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  

4.1.3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนา ทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

                1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
                           2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
                           3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

          3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
          3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
          3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
          3.4 วิสัยทัศน (5)  
          3.5 กลยุทธ (5)  
          3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
          3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
          3.8 แผนงาน (5)  
         3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
         3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 
 

 
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
     องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี 1.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสำคัญ คือ 
การติดตามและประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
               โดยใชแบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
                         (1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ                    
Kaplan & Norton 

               (3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
               (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 

 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System    
               (6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-

Solving Method  
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               (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
               (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
               (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
               (10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
               (11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) ถึง 

(10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
                เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา 

(Time) เปนไปตามท่ีกำหนดไวหรือไม 
                ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
                วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
                ผลกระทบ (Impact) 
 

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
  1) เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
  ๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
  ๓) ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำไดยาก
และบางเรื่องอาจทำไมได   

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑) การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   

  ๒) การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดำเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณการ เพื่อเปนการสงเสริมทาง สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน ร.ร. นักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ กองการศึกษา

ศึกษาใหแกเด็กนักเรียนภายใดานการศึกษาใหแกนักเรียน ศึกษาใหแกเด็กนักเรียนภายใน ที่ไดสนับสนุน ทางการศึกษาครบ

ตําบล ตําบล

2 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใ เพื่อเปนการสนับสนุน สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครั้ง ทําใหนักเรียนมีอาหารเสริมกองการศึกษา

แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ อาหารเสริม (นม) ใหแก แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดสนับสนุน (นม) ที่เพียงพอตอจํานวน

โรงเรียนภายในตําบล นักเรียน เด็กนักเรียน

3 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อเปนกิจกรรมเสริมให จัดงานวันเด็กภายในตําบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหเด็กมีแรงใจ  กําลัง กองการศึกษา

แกนักเรียน จัดโครงการ ใจ

4 สนับสนุนอาหารกลางวันใหแเพื่อเปนการสนับสนุนอาหาร สนับสนุนอาหารกลางวันใหแก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหนักเรียนมีอาหาร กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตํากลางวันแกนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบล สนับสนุน กลางที่เพียงพอตอจํานวน

เด็กนักเรียน

5 จัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนเพื่อเปนเตรียมความพรอม จัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ เด็กกอนวัยเรียนมีความ กองการศึกษา

ภายในตําบล กอนที่จะเขาศึกษาในระดับ ภายในตําบล จัดโครงการ พรอม  และมีพื้นฐานในการ

ตอไป ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

6 โครงการเสริมปญญาพัฒนา เพื่อใหนักเรียนไดรับการ จัดทําโครงการเสริมปญญา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ เด็กนักเรียนไดรับการฝก กองการศึกษา

ไอคิว - อีคิว พัฒนาไอคิว - อีคิว พัฒนาไอคิว - อีคิว จัดโครงการ สมองอยางถูกตอง

7 โครงการเสริมสรางปญญา เพื่อจัดกิจกรรมเสริม จัดโครงการเสริมรางปญญา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนครั้งที่ เด็กมีความรัก  ความผูก กองการศึกษา

บัณทิตนอย ปญญาใหแกเด็กกอนวัย บัณทิตนอย จัดโครงการ พันกับสถานที่เรียนมากยิ่ง

เรียนตําบลทาคลอ ขึ้น

8 โครงการสงเสริมการแขงขัน เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพ จัดการแขงขันกีฬา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนมีสุขภาพรางกาย กองการศึกษา

กีฬาครอบครัวสัมพันธศูนย รางกายแข็งแรงสมบูรณ จัดโครงการ แข็งแรงสมบูรณ

พัฒนาเด็กเล็ก

9 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤ  เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนมี จัดทําโครงการอบรมฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหนักเรียนมีศักยภาพ กองการศึกษา

คณิตศาสตร และวิชาอื่น ๆ การพัฒนาดานภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ภาษาอังกฤษและวิชาอื่น ๆ

ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มคณิตศาสตร และวิชาอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

ศักยภาพเด็กเยาวชนและ

ประชาชนตําบลทาคลอ 
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        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

10 โครงการสงเสริมภูมิทัศนศูนยเพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหเปนจัดทําโครงการสงเสริมภูมิทัศน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหนักเรียนมีมีความสุขใ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กในตําบลทาคลศูนยเด็กเล็กนาอยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดโครงการ มาเรียนและแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ

11 โครงการสนับสนุนเทคโนโลยเีพื่อใหครู นักเรียน ไดรูจัก จัดทําโครงการสนับสนุน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนครั้งที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีระบกองการศึกษา

ทางการศึกษา ศพด. การใชคอมพิวเตอรสัญญาณ เทคโนโลยีทางการศึกษา ศพด. จัดโครงการ อินเตอรใชเพื่อพัฒนาดานit

อินเตอร

12 โครงการกําจัดเหา เพื่อเด็กนักเรียนไดรูจักการดู จัดทําโครงการกําจัดเหา 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนมีสุขภาพโดยเฉพา กองการศึกษา

แลรักษาความสะอาดของ จัดโครงการ เสนผมและหนังศีรษะที่ดี

ศีรษะ

13 โครงการวัดระดับสติปญญาแเพื่อใหทราบถึงระดับสติปญญจัดทําโครงการวัดระดับสติ ฯ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนทุกคนไดรับการวัดกองการศึกษา

วิธีแกไขปญหา/สงเสริมพัฒนของนักเรียนใน ศพด. จัดโครงการ ระดับสติปญญาและมีพัฒนา

ไอคิว การดานสติปญญาเพิ่มขึ้น

14 โครงการออมทรัพยตามแนว เพื่อนักเรียนไดรูจักการ จัดทําโครงการออมทรัพย ฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนไดรูจักการประหยั กองการศึกษา

พระราชดําริ "เศรษฐกิจพอเพประหยัดและการเก็บเงินออม จัดโครงการ และการเก็บเงินมากขึ้น
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

15 โครงการศูนยน้ํา - ศูนยทรายเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนจัดทําโครงการศูนยน้ํา - ศูนย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

สรางสรรค ครบทั้ง 4 ดาน ทรายสรางสรรค จัดโครงการ ครบทั้ง 4 ดาน

16 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอ เพื่อผูปกครองไดมีความรูและจัดทําโครงการปฐมนิเทศ ฯ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนครั้งที่ ผูปกครองมีความรูการพัฒ กองการศึกษา

ประจําปการศึกษา ความเขาใจถึงพัฒนาการของเด็ก จัดโครงการ การเด็กเพิ่มขึ้น

17 โครงการประชุมผูปกครองศูนเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ จัดทําโครงการประชุมผูปกครอ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนครั้งที่ ผูปกครองมีความรูความเข กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ทา การดูแลนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ จัดโครงการ ใจกับการดูแลเด็ก

18 โครงการปรับปรุง  และพัฒนเพื่อเปนการรองรับการถาย จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑประเภท 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหการปฎิบัติงานมี กองการศึกษา

เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบโอนฯ จากหนวยงานอื่น และ ตาง ๆ ที่ใชในการปฎิบัติราชการ จัดโครงการ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ราชการ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฎิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 โครงการสนับสนุนคาใชจายกเพื่อเปนเตรียมความพรอม จัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ เด็กกอนวัยเรียนมีความ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา(คาจัดกา กอนที่จะเขาศึกษาในระดับ ภายในตําบล จัดโครงการ พรอม  และมีพื้นฐานในการ

เรียนการสอน) ตอไป ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

20 โครงการรณรงคปองกันยา เพื่อเด็กนักเรียนไดรูถึงโทษ จัดทําโครงการรณรงคปองกันย 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 จํานวนครั้งที่ นักเรียนไดเขาใจถึงโทษ กองการศึกษา

เสพติดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและพิษภัยของยาเสพติด เสพติดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดโครงการ และพิษภัยของยาเสพติด
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แบบ ผ. 02

21 โครงการปรับปรุง/ตอเติม เพื่อรองรับการใชบริการดวย  - การตอเติมเปลี่ยนแปลงจาก 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนครั้งที่ ศพด.มีสุขลักษณะอนามัยที  กองการศึกษา

หองน้ําหองสุขาศูนยพัฒนา สุขภาพอนามัยกับเด็กอยาง หองอาบน้ําเปนหองสุขา จัดโครงการ อํานวยความสะดวกและ

เด็กเล็กวัดถ้ําเตา ถูกสุขลักษณะ  - การเพิ่มเครื่องสุขภัณฑเปน สงเสริมมสุขภาพที่ดีของครู 

แบบโถแบบนั่ง นักเรียนและประชาชน

ที่เขามาใชบริการ

22 โครงการปรับปรุง/ตอเติม เพื่อรองรับการใชบริการดวย  - การตอเติมเปลี่ยนแปลงจาก 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนครั้งที่ ศพด.มีสุขลักษณะอนามัยที  กองการศึกษา

หองน้ําหองสุขาศูนยพัฒนา สุขภาพอนามัยกับเด็กอยาง หองอาบน้ําเปนหองสุขา จัดโครงการ อํานวยความสะดวกและ

เด็กเล็กวัดทาคลอ ถูกสุขลักษณะ  - การเพิ่มเครื่องสุขภัณฑเปน สงเสริมมสุขภาพที่ดีของครู 

แบบโถแบบนั่ง นักเรียนและประชาชน

ที่เขามาใชบริการ

23 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - 300,000 300,000 300,000  - จํานวนครั้งที่ ศพด.มีคุณภาพ แข็งแรงแลกองการศึกษา

เด็กเล็ก ภายในตําบลทาคลอใหมี ภายในตําบลทาคลอ จัดโครงการ ปลอดภัย

ประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัย
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

24 โครงการกอสรางรั้วรอบศูนยเพื่อความปลอดภัยของเด็ก กอสรางรั้วรอบศูนย 100,000 100,000 100,000 100,000  - จํานวนครั้งที่ ศพด.มีคุณภาพและปลอดภกองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ พัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ จัดโครงการ

25 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสทาง เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนครั้งที่ -โรงเรียนไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

ในการจัดการศึกษาสําหรับศู ดานการศึกษาใหกับเด็กเล็ก ในตําบลทาคลอ จัดโครงการ อยางตอเนื่อง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(สพด.) ในตําบลทาคลอมีคาหนังสือ  -เด็กเล็กในตําบลทาคลอ 

เรียน,คาอุปกรณการเรียน, มีวัสดุอุปกรณ เครื่องแบบ

คาเครื่องแบบนักเรียนและ ที่ครบครัน

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  -เด็กเล็กในตําบลทาคลอ

ในการศึกษาอยางเพียงพอ ไดรับการสงเสริมการเรียนรู

และลดภาระคาใชจายของ เพิ่มเติม

ผูปกครอง  -ผูปกครองไดรับการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

26 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อเปนการสนับสนุนอาหาร อุดหนุนคาอาหารกลางวัน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนโรง เด็กนักเรียนไดบริโภค กองการศึกษา

โรงเรียนภายในตําบลทาคลอกลางวันแกนักเรียน จํานวน 3 โรงเรียน เรียนที่ไดรับ อาหารกลางวันอยาง

การอุดหนุน ครบถวนตามหลักสุข

อนามัย

รวม  25 โครงการ 5,513,500 5,903,500 5,903,500 5,903,500 5,403,500  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมวัสดุการ  -เพื่อจัดสรรวัสดุและเคมี จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  เชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ ประชาชนไดรับความ กองสวัสดิ

แพทย ภัณฑในการปองกันโรค น้ํายาเคมีในการกําจัดแมลงนํา จัดโครงการ ปลอดภัยจากสารเคมี, มีวัสดุ การสังคม

 -เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โรคไขเลือดออก  โรคไขหวัดนก และเคมีในการปองกันโรค

อาหารตามรานอาหารใน ทรายอะเบท  วัคซีนปองกันพิษ ตางๆ

ตําบลทาคลอ สุนัขบา ฯลฯ

2 โครงการขับเคลื่อนแผนแม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สนับสนุนโครงการขับเคลื่อน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ไ ทําใหประชาชนมีสวมที่ได

บทพัฒนาสวมสาธารณะไทย และเปาหมายความสําเร็จ แผนแมบทพัฒนาสวม สนับสนุน มาตรฐาน,สะอาด,ปลอดภัย

ของแผนแมบทพัฒนาสวม สาธารณะไทย ถูกสุขลักษณะ

สาธารณะไทย

3 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อสงเสริมงานตางๆ ดาน ประชาชนในตําบลทาคลอ 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนทราบถึง กองสวัสดิ

สาธารณสุข จัดโครงการ การรักษาสุขภาพตนเอง การสังคม

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�    



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

4 โครงการอบรมใหความรูการ เพื่อใหความรู ความเขาใจ อสม. ผูนําทองถิ่นในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่ อสม. ผูนําทองถิ่นมีความรู กองสวัสดิ

ดูแลและปองกันโรคระบาด ในการดูแลและปองกันโรค ทาคลอ จัดโครงการ ความเขาใจในการดูแลและ การสังคม

ในพื้นที่ ระบาด ปองกันโรคระบาด 

5 โครงการอบรมใหความรูการ เพื่อใหความรู ความเขาใจ อสม. ผูนําทองถิ่นในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่ อสม. ผูนําทองถิ่นมีความรู กองสวัสดิ

ปองกันโรคพิษสุนัขบา ในการดูแลและปองกันโรค ทาคลอ จัดโครงการ ความเขาใจในการดูแลและ การสังคม

พิษสุนัขบา ปองกันโรคพิษสุนัขบา

6 โครงการสงเสริมการการออก เพื่อใหสุขภาพแข็งแรง จัดเตนแอโรบิคแดนซ  เพื่อเปน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวนครั้งที่ ชาวบานมีสุขภาพที่แข็ง กองสวัสดิกา

กําลังภายในตําบลทาคลอ การออกกําลังกาย จัดโครงการ แรงเพิ่มมากขึ้น สังคม

7 โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อดําเนินการปองกันควบคุเฝาระวัง ปองกันและควบคุม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่  -รอยละ 80 ของสุนัขและ กองสวัสดิกา

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาโรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบาในสัตว โดยการฉีด จัดโครงการ แมวไดรับการฉีดวัคซีน สังคม

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ วัคซีนฯสุนัขและแมวที่อยูในเขต ปองกันโรคพิษสุนัขบา

พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.  -รอยละ 80 ของสุนัขและ

วลัยลักษณอัครราชกุมารี สํารวจขอมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตําบล แมวไดรับการบันทึกขอมูล

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�    



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

8 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือเพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ ติดตั้งถังขยะชนิดแยกประเภท 200,000 200,000  -  -  - จํานวนครั้งที่ รอยละ 70 ของปริมาณขยะ สํานักปลัด

ประชาชนในการคัดแยกขยะ จัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก จัดโครงการ ในชุมชนมีปริมาณลดนอยลง

เพื่อลดปริมาณขยะ และ ในการคัดแยกขยะใหกับ

สนับสนุนกิจกรรมจัดการขย ประชาชน  

โดยชุมชน

9 โครงการเสริมสรางศักยภาพ เพื่อใหความรู ความเขาใจ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ -ทําใหประชาชนทราบถึง กองสวัสดิ

และใหความรูการดูแล ในการดูแลและปองกันโรค ดานการเสริมสรางศักยภาพ จัดโครงการ การรักษาสุขภาพตนเอง การสังคม

และปองกันโรคระบาด ระบาด และใหความรูการดูแล เมื่อเกิดโรคระบาด

ในพื้นที่ตําบลทาคลอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู รับ และปองกันโรคระบาด อสม. ผูนําทองถิ่นมีความรู

* หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงชื่อ ทราบปญหาอุปสรรค และ โดยมีกลุมเปาหมาย คืออสม. ความเขาใจในการดูแล 

โครงการ พัฒนาแนวคิดการดําเนินงาน ผูนําทองถิ่นในตําบลทาคลอ และปองกันโรคระบาดใน

ปองกันควบคุมโรคระบาด พื้นที่ตําบล

โดยศึกษาจากหนวยงานอื่น

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�    



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

10 โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพจาเพื่อปองกันการลดขยะใน แกไขปญหาเรื่องขยะ  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครัว ลดตนทุนการผลิต สํานักปลัด

เศษวัสดุเหลือใชในครัวเรือน ครัวเรือนและเปนการลดสาร เรือนที่เขา ประชาชนได รับประทาน

เคมีตกคางในพืชผักตางๆ รวมกิจกรรม พืชผักปลอดสารพิษ

เปนการลดตนทุนในการผลิต

รวม  10  โครงการ 1,010,000 1,160,000  960,000     960,000     960,000     

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�    



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนการชวยเหลือ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพ กองสวัสดิ

ผูสูงอายุที่ยากไร สงเคราะห ชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อเปนการแบงเบาภาระ สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิกา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูพิการมีคุณภาพ กองสวัสดิ

ของผูปกครอง สงเคราะห ชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย เพื่อเปนการแบงเบาภาระ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูปวยโรคเอดสมี กองสวัสดิ

โรคเอดส ของผูปกครอง เอดส สงเคราะห คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

4 สงเคราะหผูดอยโอกาสภายใน เพื่อเปนการชวยเหลือแก สงเคราะหแกผูดอยโอกาส 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูดอยโอกาสมีคุณ กองสวัสดิ

ตําบล ผูดอยโอกาส สงเคราะห ภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

5 โครงการบริหารงานขอมูล จปฐ  เพื่อเปนการจัดเก็บขอมูล การบริหารการจัดเก็บขอมูล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่ มีขอมูลประกอบในการ กองสวัสดิ

ความจําเปนพื้นฐานของ จปฐ. ภายในตําบล จัดโครงการ พิจารณาในการจัดทําแผการสังคม

ครัวเรือนภายในตําบล และใชในเรื่องอื่น ๆ 
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6 โครงการสรางสรรคสายใย  เพื่อสงเสริมและเปนการ จัดทําโครงการสรางสรรคสาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งที่ ความสัมพันธภายในครอบกองสวัสดิ

ครอบครัวตําบลทาคลอ ใหครอบครัวมีความสัมพันธใยครอบครัว จัดโครงการ ครัวเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากการสังคม

กันมากขึ้น สภาวะปจจุบันการอยูพรอมหนากัน

7 โครงการฟนฟู – สรางเสริม เพื่อใชในการจัดกิจกรรม จัดทําโครงการฟนฟู – สราง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ผูสูงอายุมีความสุขทางดา กองสวัสดิ

ศักยภาพผูสูงอายุตําบลทาคลอ โครงการฯ ,ใหผูสูงอายุไดรับเสริมศักยภาพผูสูงอายุตําบล จัดโครงการ จิตใจและไดรับการดูแลเอการสังคม

การดูแลเอาใจใส และเปน ทาคลอ ใจใส

การสรางความสุขทางดานจิตใจ

8 โครงการจัดบริการสิ่งอํานวย เพื่อจัดทําที่จอดรถ ทางลาดจัดทําที่จอดรถ ทางลาด 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนครั้งที่  ผูพิการไดรับสิ่งอํานวย กองสวัสดิ

ความสะดวกสําหรับผูพิการ หองสวม ปาย และสิ่งอํานวหองสวม ปาย และสิ่งอํานวย จัดโครงการ ความสะดวกตางๆ และมี การสังคม

ความสะดวกอื่นๆ ความสะดวกอื่นๆ ความสะดวกสบายในการ

ดํารงชีวิตประจําวันดีขึ้น
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9 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสา เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสาร จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่  ผูพิการไดรับขอมูล กองสวัสดิ

สําหรับคนพิการประจํา ต.ทาคลสําหรับคนพิการ สําหรับคนพิการ จัดโครงการ ขาวสารที่เปนประโยชน การสังคม

10 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสา เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสาร จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ ผูสูงอายุไดรับขอมูล กองสวัสดิ

สําหรับผูสูงอายุประจํา ต.ทาคล สําหรับผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุ จัดโครงการ ขาวสารที่เปนประโยชน การสังคม

11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมปรัชญาของ สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ ประชาชนมีความรู 

ไ 
กองสวัสดิกา

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง จัดโครงการ  เพิ่มมากขึ้น สังคม

12 โครงการอบรมเครือขายแกนนํา เพื่ออบรมใหความรูเครือขาจัดทําโครงการอบรมเครือขาย 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวนครั้งที่ เครือขายแกนนําและ กองสวัสดิ

พิการและผูดูแลคนพิการระดับ แกนนําและผูดูแลคนพิการ แกนนําคนพิการและผูดูแลคน จัดโครงการ ผูดูแลคนพิการ ไดรับความการสังคม

ตําบล พิการระดับตําบล ความเขาใจอยางถูกตอง

13 โครงการฟนฟู – สรางเสริม เพื่อใชในการจัดกิจกรรม จัดทําโครงการฟนฟู – สราง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ผูพิการมีความสุขทางดานกองสวัสดิ

ศักยภาพผูพิการตําบลทาคลอ โครงการฯ ,ใหผูพิการไดรับ เสริมศักยภาพผูพิการตําบล จัดโครงการ จิตใจและไดรับการดูแลเอการสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�
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การดูแลเอาใจใส และเปน ทาคลอ ใจใส

การสรางความสุขทางดานจิตใจ

14 ศูนยเรียนรูชุมชน เพื่อใหเด็กและประชาชน จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน 400,000   400,000     400,000     400,000     400,000     จํานวนครั้งที่ เด็กประชาชนมีความรู กองการ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จัดโครงการ เพิ่มขึ้น ศึกษา

และไดความรู

15 โครงการพัฒนา-สรางเสริม เพื่อใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดสรางเสริมศักยภาพสภาเด็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ เด็กเกิดความรัก ความ กองสวัสดิ

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประโยชน และเยาวชนตําบลทาคลอ จัดโครงการ สามัคคีในหมูคณะ การสังคม

ตําบลทาคลอ

16 โครงการนักสังคมสงเคราะหนอยเพื่อสงเสริมใหเด็กและ จัดโครงการนักสังคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนมีความรู กองสวัสดิ

เยาวชนไดมีศักยภาพดาน สงเคราะหนอย โดยมีกลุม จัดโครงการ ความเขาใจหลักการ การสังคม

กิจกรรมสังคมสงเคราะห เปาหมายคือ สภาเด็กและ สังคมเคราะหและเปนผู
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และมีสวนรวมในการ เยาวชนตําบลทาคลอ มีจิตอาสาในฐานะนัก

พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะหนอย 

17 โครงการคลินิกวัยใส เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเด็ก จัดโครงการคลินิกวัยใส โดยมี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนมีความรู กองสวัสดิ

และเยาวชนไดมีความรู มีกลุมเปาหมาย คือ สภาเด็ก จัดโครงการ ความเขาใจ เกี่ยวกับ การสังคม

ความเขาใจ เกี่ยวกับปญหาและเยาวชนตําบล    ทาคลอ ปญหาและผลกระทบ

และผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นจากการ

จากการกับวัยของตน กับวัยของตน

18 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ เพื่อสรางภูมิคุมกันยา จัดโครงการเยาวชนรุนใหม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนตําบล กองสวัสดิ

ตานภัยยาเสพติด เสพติดใหเด็กและเยาวชน รวมใจ ตานภัยยาเสพติด จัดโครงการ ทาคลอสามารถปองกัน การสังคม

ไดรับรูรับทราบถึงปญหา โดยมีกลุม เปาหมาย คือ ตนเองไมเขาไปของ

และพิษภัยของยาเสพติด สภาเด็กและเยาวชนตําบลทาคลอ เกี่ยวกับยาเสพติด

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�
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19 โครงการสรางสรรคสังคม เพื่อสงเสริมและสนับสนุน จัดโครงการสรางสรรคสังคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนมีความ กองสวัสดิ

ใหเด็กและเยาวชนคนรุน โดยมีกลุมเปาหมายคือ จัดโครงการ มุงมั่นตั้งใจ เพื่อขับ การสังคม

ใหมสรางการเปลี่ยนแปลง สภาเด็กและเยาวชนตําบล เคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ผานการลงมือทํากิจกรรม ทาคลอ สังคม

เพื่อสังคมของตนเองและ

แกไขปญหาสังคมดังกลาว

20 โครงการตนกลาความดี เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จัดโครงการตนกลาความดี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนตําบล กองสวัสดิ

จริยธรรม ใหแกเด็กและ โดยมีกลุมเปาหมายคือ จัดโครงการ ทาคลอเปนเยาวชนที่ดี การสังคม

เยาวชน ไดเขาถึงหลักธรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบล มีคุณธรรมและจริยธรรม

และสามารถนําหลักธรรม ทาคลอ

ของพระพุทธศาสนาไปใช

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

21 โครงการเยาวชนไทยหัวใจ เพื่อสงเสริมใหสภาเด็ก จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนมีความรู กองสวัสดิ

ใสสะอาด และเยาวชนมีความรู ใสสะอาด โดยมีกลุมเปา จัดโครงการ ความ สามารถ จริยธรรม การสังคม

ความเขาใจเกี่ยวกับการเฝาหมาย คือสภาเด็กและเยาวชน และการแสดงศักยภาพ

ระวังการปราบปรามการ ตําบลทาคลอ เชิงบวก 

การทุจริตคอรัปชั่น

มีจิตสํานึก คานิยม

ในความซื่อสัตยสุจริต  

22 โครงการอบรมเยาวชนแกนนํา เพื่อสรางกลุมเยาวชน โดยมีกลุมเปา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนตําบล กองสวัสดิ

 4 ดี (4D) รูรักสามัคคีพัฒนา แกนนําที่มีศักยภาพ หมาย คือสภาเด็กและเยาวชน จัดโครงการ ทาคลอมีศักยภาพ การสังคม

ทองถิ่น สอดรับกับความตองการ ตําบลทาคลอ และมีสวนรวมในการ

การพัฒนาทองถิ่นในอนาคต พัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

23 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตําบล เพื่อสงเสริมกิจกรรมกลุม จัดโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ ผูสูงอายุทํากิจกรรม กองสวัสดิ

ทาคลอ ผูสูงอายุทํากิจกรรม กลุมเปาหมาย ไดแก จัดโครงการ รวมกันไดรับความรูอยาง การสังคม

รวมกันไดรับความรูอยาง ผูสูงอายุในตําบลทาคลอ ตอเนื่องในการดูแลสุข

ตอเนื่องในการดูแลสุข ภาพกายและจิตใจ

ภาพกายและจิตใจ

24 โครงการกีฬาผูสูงอายุสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรวมกลุม จัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ผูสูงอายุมีสุขภาพ กองสวัสดิ

ตําบลทาคลอ ของผูสูงอายุใหทํากิจกรรม กลุมเปาหมายไดแกผูสูงอายุ จัดโครงการ พลานามัยที่ดีและ การสังคม

รวมกัน เพื่อสรางความ ในตําบลทาคลอ ไดแสดงความสามารถ

สามัคคีในหมูคณะ

25 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา เพื่อสงเสริมการจัดกิจ กอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพ 900,000 900,000 900,000  -  - จํานวน สถานที่ซึ่งเปนศูนยรวม กองสวัสดิ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลทาคลกรรมตาง ๆของผูสูงอายุ ชีวิตผูสูงอายุตําบลทาคลอ โครงการที่ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ การสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

26 โครงการกอสรางศูนยบริการ เพื่อใหคนพิการที่อยูในพื้น กอสรางศูนยบริการ 900,000 900,000 900,000  -  - จํานวน ผูสูงอายุ ผูพิการและเด็ก กองสวัสดิ

คนพิการ ผูสูงอายุ และเด็ก ที่ความรับผิดชอบไดเขา คนพิการ ผูสูงอายุ และเด็ก โครงการที่ ตําบลทาคลอ เขาถึงและ การสังคม

ประจําตําบลทาคลอ ถึงบริการ และสวัสดิการ ประจําตําบลทาคลอ กอสราง ไดรับการบริการ

ตามสิทธิที่พึงไดรับ

ในระดับชุมชน

รวม  26  โครงการ 5,055,000 5,055,000  5,055,000  3,255,000  3,255,000  

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 1

1 กอสรางถนน คสล. (บริเวณ  เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานนางบัวผาลงแมน้ําปาสัก)  สะดวกในการสัญจรไปมา บานนางบัวผาลงแมน้ําปาสัก)  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

หมูที่ 1 ความยาว - เมตร ยาว - เมตร  

หนา 0.15 เมตร พรอมไฟแสงสวาง

2 กอสรางถนน คสล.(คอสะพาน)  เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล.(คอสะพาน) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 600  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

เมตร หนา 0.15 เมตร

3 กอสรางถนน คสล. (ใตสะพาน  เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (ใตสะพาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ  ประชาชนไดรับความ กองชาง

อดิเรกสาร) หมูที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา อดิเรกสาร) ความยาว 100 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

กวาง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร

พรอมเรียงหินกันดินพัง ระยะทาง 150 เมตร กวาง 20 เมตร

4 กอสรางถนน คสล.(เขานอย)  เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล.(เขานอย) 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 ที่กอสราง ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

5 กอสรางถนนลูกรัง ชวงบาน  เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง ชวงบาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมออภินพ - เขา หมูที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา หมออภินพ - เขา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

6 กอสรางถนนลูกรัง  ภายใน  เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง  ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู 1 สะดวกในการสัญจรไปมา หมู 1 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

7 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 1 (ตอจากทอระบายน้ําลงแมน้ําปาสัก) ที่กอสราง ของชาวบาน

8 วางทอระบายน้ํา (ปอมยาม-ลง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําพรอมบอดักไขมัน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

แมน้ํา) หมูที่ 1  ที่กอสราง ของชาวบาน

9 วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 1 ชวงบานนายบุญม-ีบานนายแสวง ของชาวบาน

10 วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ชวงหลังบานผูใหญสมชัย หมูที่ 1 ชวงหลังบานผูใหญสมชัย ที่กอสราง ของชาวบาน

11 วางทอระบายน้ํา  หมูที่ 1 เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ชวงหนาบานนายจํานง สุขสวัสดิ์ ชวงหนาบานนายจํานง สุขสวัสดิ์ ที่กอสราง ของชาวบาน
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12 เปลี่ยนรางระบายน้ําเปนวางทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนรางระบายน้ําเปนวางทอ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ระบายน้ําพรอมบอพัก  หมูที่ 1 ระบายน้ําพรอมบอพัก ชวงบานนางบัวผันถึงบานนายสมคิด ที่กอสราง ของชาวบาน

13 วางทอระบายน้ําพรอมบอดัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําพรอมบอดัก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ไขมัน หมูที่ 1 ไขมัน ชวงบานนายสมบัติ ถึงทอระบายน้ําทางลงแมน้ํา ที่กอสราง ของชาวบาน

14 ปรับปรุงรางระบายน้ําเปนทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา ปรับปรุงรางระบายน้ําเปนทอ 250,000         250,000         250,000       250,000       250,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ระบายน้ําพรอมบอดักไขมัน ระบายน้ําพรอมบอดักไขมัน ชวงบานนางบัวผันถึงบานนายสมคิด ที่กอสราง ของชาวบาน

15 ขุดลอกคลองไสไกลงเขานอย เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองไสไกลงเขานอย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 1 ระยะทาง 1,000 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

16 ขุดคลองสงน้ํา (เชื่อมตอหมู เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดคลองสงน้ํา (เชื่อมตอหมู 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

1 - หมู 2) หมูที่ 1 1 - หมู 2) ที่กอสราง ของชาวบาน

17 ขุดคลองสงน้ํา (เชื่อมตอหมู เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดคลองสงน้ํา (เชื่อมตอหมู 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

1 - หมู 8) หมูที่ 1 1 - หมู 8) ที่กอสราง ของชาวบาน

18 ลงลูกรัง หมูที่ 1 เพื่อซอมแซมถนนที่เปน ลงลูกรัง (หลังคลองชลประทาน) 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ  ประชาชนไดรับความ กองชาง

หลุมเปนบอ ระยะทางยาว 1,500 เมตร (ทั้งสองฝง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี
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แบบ ผ. 02

19 กอสรางแพเหล็ก หมูที่ 1 เพื่อใชในการทองเที่ยว กอสรางแพเหล็กบริเวณทาน้ําวัดห 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สองแคว ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

20 กอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 1 เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

สัญจรไปมา ชลประทานขนาด กวาง 3.20 เมตร ยาว 4.70 เมตร ที่กอสราง ไปมา

21 กอสรางทางลงแมน้ํา หมูที่ 1 เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางทางลงแมน้ํา 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

และใชประกอบพิธีงานตางๆ ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

22 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 1 (เขานอย) ขนาดยาว 17 เมตร  สูง 4 เมตร ที่กอสราง

23 กอสรางระบบประปา  หมูที่ 1 เพื่อมีระบบประปาที่ดี กอสราง ขยายเขต ประปา หมูที่ 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

24 กอสรางแทงคน้ํา หมูที่ 1 เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางแทงคน้ํา จํานวน 1 แหง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

อุปโภค-บริโภค ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

25 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 1 ระหวางรอรถโดยสาร จํานวน 1 แหง ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ
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26 โครงการซอมแซมประตูระบาย เพื่อซอมแซมประตูระบายน้ํา ซอมแซมประตูระบายชวงบริเวณ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนโครงการ เกษตรกรมีน้ําทําการเกษตกองชาง

น้ํา หมูที่ 1 ใหใชไดปกติ คอกวัว นายสระ คงชาญแพทย ที่ซอมแซม มากขึ้น

27 วางทอระบายน้ํา หมูที่ 1  เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 เริ่มจาก  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

 เริ่มจากบานนางทองพูน บานนางทองพูนเพื่อลงที่สาธารณะ ที่กอสราง

เพื่อลงพื้นที่สาธารณะ

28 ซอมแซม ปรับปรุงคลองสงน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ซอมแซม ปรับปรุงคลองสงน้ํา  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

 ภายในหมูที่ 1 ภายในหมูที่ 1 ที่กอสราง

29 ติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต ติดตั้งกลองวงจรปดภายในหมูบาน  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ภายในหมูบาน และเสริมสรางความปลอดใน ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิตและ

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยสิน

30 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางตาม ประชาชนไดรับความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามทางแยก  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทางแยก ทางโคง ในการสัญจรไปมา ทางโคง ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

31 วางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 บริเวณ  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บริเวณหนาบานนายบุญมี หนาบานนายบุญมี ที่กอสราง
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เลียบถนนทางหลวงชนบท เลียบถนนทวงหลวงชนบท

32 วางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา หมูที่ 1  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

33 โครงการขุดลองน้ําใหเปน ที่กอสราง

หาดสองแควเหมือนเดิม  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ที่กอสราง

34 โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งพัง  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนโครงการ กองชาง

บานหาดสองแคว ที่กอสราง

35 โครงการอนุรักษเกาะกลางน้ํา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ กองชาง

บานหาดสองแคว ที่กอสราง

36 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมู 1 ที่กอสราง

37 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

พรอมขยายเขตไฟฟา ที่กอสราง

 บานนายวิชัย เจริญสุข

38 โครงการปรับปรุงระบบ  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ กองชาง
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เสียงตามสาย หมูที่  1 ที่กอสราง

39 โครงการขยายเขตไฟฟา  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ชองบริเวณชายเขาหมูที่ 1 ที่กอสราง

ถึงหมูที่ 8 และหมูที 11

หมูที่ 2

40 กอสรางถนน คสล. (วัดปา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (วัดปาดง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ดงพญาเย็น) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา พญาเย็น) ความยาว250 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

41 กอสรางถนน คสล. (รอบเขา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (รอบเขาวัด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

วัดถ้ําสิงห) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ถ้ําสิงห) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

42 ปรับปรุงถนน คสล. ทางเขา เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมแซม-ปรับปรุงถนน คสล. 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูบาน หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ทางเขาหมูบาน หมูที่ 2 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

43 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง (บาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สะดวกในการสัญจรไปมา ทาสบก-เขาดาน) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

44 กอสรางถนนลูกรัง (สายวัด เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง (สายวัด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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ทาสบก) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ทาสบก) ความยาว 1,000 เมตร กวาง 4 เมตร พรอมบดอัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

45 ปรับปรุงถนนลูกรัง (คันคลอง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนลูกรัง (คันคลอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

วัดถ้ําสิงหฯ) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา วัดถ้ําสิงหฯ) โดยลงลูกรังบดอัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 500 เมตร

46 ปรับปรุงถนนลูกรัง (คันคลอง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนลูกรัง (คันคลอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สงน้ํา) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา สงน้ํา) โดยลงลูกรังบดอัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง(สายเหนือ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเหนือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

วัดปาดงพญาเย็น) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา วัดปาดงพญาเย็น)โดยลงลูกรังบดอัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

48 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัววี เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัววี ชวง 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 2 วัดถ้ําสิงห ถึง ถนนแสลงพันแกงคอย ขนาดปากรางกวาง 1.3 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

 ลึก 0.50 เมตร กนรางกวาง 0.30 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 400 เมตร 

49 ขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 2 เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกสระน้ํา (วัดถ้ําสิงห) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ของชาวบาน

50 กอสรางคลองสงน้ําชวงเขาวัด เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางคลองสงน้ํา ชวงเขาวัด 700,000         700,000         700,000       700,000       700,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ถึงบานทาสบก หมูที่ 2 ถึงบานทาสบก ของชาวบาน
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51 กอสรางบันไดลงแมน้ํา เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางบันไดลงแมน้ํา (บาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 2 และใชประกอบพิธีงานตางๆ ทาสบก) ขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 60 เมตร พรอมลาน คสล. ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

52 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 2 (ทางลงแมน้ําปาสัก) สูง 250 เมตร ยาว 10 เมตร ที่กอสราง

ทั้ง 2 ฝงขางทางพรอมไฟแสงสวาง  และเสาไฟ 2 ตน 

53 กอสรางเรียงหินกันดินพัง กอสรางเรียงหินกันดินพัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 2 จุดที่ 1 ทางลงแมน้ํา ที่กอสราง

จุดที่ 2 ทอระบายน้ําวัดทาสบก

54 วางทอประปา หมูที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล วางทอประปา PVC ขนาด 4 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ของน้ํา นิ้ว ยาว 1,680 เมตร รอบเขาวัดถ้ําฯ ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

55 กอสราง ขยายเขต ระบบ เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบประปา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ประปา  หมูที่ 2 ของน้ํา หมูที่ 2 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

56 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํารูป 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 2 อุปโภค-บริโภค เชมเปญ พรอมระบบประปาบริเวณสระน้ําถ้ําสิงห ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

57 เจาะบอบาดาล หมูที่ 2 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาลพรอมซัมเมิรส 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง
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บริโภคอยางทั่วถึง  และติดตั้งระบบโซลาเซล เพื่อการ ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

เกษตร 6 จุด  ชวงไร 1.นางบรรจง การีหวาง, 2.นายบุญยัง ไชยแสง,  

3.นางทุเรียน ตรีมุข, 4.น.ส.รัตนา สุวรรณรัตน, 5.นายสมบัติ ไชยแสง, 6.นางตอม โพธิวงษ

58 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 125,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 2 ระหวางรอรถโดยสาร จํานวน 1 แหง ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ

59 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางศาลาอเนกประสงค 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

หมูที่ 2 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน สามารถเคลื่อนยายได พรอมติดตั้ 200,000         200,000         200,000       200,000       200,000       ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

ระบบไฟฟา

60 กอสรางซุมประตูเขาหมูบาน เพื่อประชาสัมพันธและบง กอสรางซุมประตูเขาหมูบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับทราบและ กองชาง

หมูที่ 2 บอกถึงแนวเขตของหมูบาน ที่กอสราง บงบอกแนวเขตของหมูบาน

61 กอสรางหองน้ํา สนามกีฬา เพื่อผูมาใชสนามกีฬาไดมี กอสรางหองน้ํา สนามกีฬา 125,000         125,000         125,000       125,000       125,000       จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีหองน้ําใช กองชาง

หมูที่ 2 หองน้ําใช ที่กอสราง เวลาทํากิจกกรมที่สนามกีฬา

62 โครงการกอสรางจุดพักสาย เพื่อใชตั้งจุดตรวจของสาย กอสรางจุดพักสายตรวจประจําหมู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ไดรับทราบความเคลื่อน สํานักปลัด

ตรวจประจําหมูบาน หมูที่ 2 ตรวจในการปองกันภัยและ บาน  (จุดปากทางเขาหมูบาน) ที่กอสราง ไหวและมีความปลอดภัย กองชาง
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แบบ ผ. 02

อันตรายตาง ๆ มากขึ้น

63 โครงการติดตั้งกระจกโคงภาย เพื่อประชาชนจะไดสัญจร ติดตั้งกระจกโคงภายในหมูที่ 2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุและมีความ กองชาง

ในหมูที่ 2 ไปมาไดสะดวกและปลอดภัย ที่ติดตั้ง ปลอดภัยมากขึ้น

64 ปรับปรุงระบบคลองสงน้ํา  เพื่อเปนการระบายน้ํา ปรับปรุงระบบคลองสงน้ํา   - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

พรอมทั้งสถานีสูบน้ํา พรอมทั้งสถานีสูบน้ํา ที่กอสราง

หมูที่ 1,2,4 และ 6 หมูที่ 1,2,4 และ 6

65 กอสรางคลองไสไก พรอมวางทอเพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางคลองไสไก พรอมวางทอ  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บริเวณวัดถ้ําสิงห บริเวณวัดถ้ําสิงห เพื่อระบายน้ํา ที่ติดตั้ง

66 ติดตั้งกลองCCTV พื้นที่ หมูที่ 2 เพื่อพัฒนาสงเสริมคุณภาพ ติดตั้งกลองCCTV พื้นที่ หมูที่ 2 - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

(บริเวณสามแยกซอยถ้ําสิงห) ชีวิตและเสริมสรางความปลอด (บริเวณสามแยกซอยถ้ําสิงห) ที่ติดตั้ง ปลอดภัยในชีวิตและ

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทรัพยสิน

ของประชาชน

67 ติดตั้งแผงโซลาเซลล เพื่อลดตนทุนการผลิต ติดตั้งแผงโซลาเซลลเพื่อการเกษต  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ เกษตรกรสามารถลดตนทุ กองชาง

เพื่อการเกษตร ทางการเกษตร ที่ติดตั้ง การผลิต 

68 วางทอระบายน้ํา จากบริเวณ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา จากบริเวณ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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แบบ ผ. 02

วัดถ้ําสิงหลงแมน้ําปาสัก วัดถ้ําสิงหลงแมน้ําปาสัก ที่กอสราง

69 โครงการลูวิ่งออกกําลังกาย เสริมสรางการออกกําลังกาย ลูวิ่งออกกําลังกาย  -  - 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดสุขภาพรางกากองชาง

สนามกีฬาภายในหมู 2 ใหกับประชาชน สนามกีฬาภายในหมู 2 ที่กอสราง ที่แข็งแรง

70 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชีวิตและเสริมสรางความปลอด ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

โซลาเซลล หมูที่ 2 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน โซลาเซลล หมูที่ 2 ที่ติดตั้ง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

71 โครงการติดตั้งไฟสปอรตไลท ชีวิตและเสริมสรางความปลอด ติดตั้งไฟสปอรตไลท  -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

บริเวณวัดทาสบก ภัยในชีวิตและทรัพยสิน บริเวณวัดทาสบก ที่ติดตั้ง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

72 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองระบายน้ําจากหมูที่ 2  -  - 750,000 750,000 750,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

จากหมูที่ 2 ไปหมูที่ 1  ไปหมูที่ 1 ที่กอสราง

73 โครงการเพิ่มขนาดหมอแปลง เพื่อเพิ่มระบบหมอแปลงไฟฟา รเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟา  -  - 155,000 155,000 155,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับแสงสวาง กองชาง

ไฟฟาภายในหมูบาน ภายในหมูบาน ภายในหมูบาน ที่ติดตั้ง จากไฟฟาไดมีประสิทธิภาพ

หมูที่ 3

74 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. พรอมถมดิน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สะดวกในการสัญจรไปมา (เชื่อมตอ ม.3-ม.9) ขนาดกวาง 4 เมตร  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
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พรอมวางทอระบายน้ํา  ขนาด 1.00 เมตร

75 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 3 เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ชวงบาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

 นายออด - ซุมประตู ซอย 1 ที่กอสราง ของชาวบาน

76 วางทอระบายน้ํา (บริเวณ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บริเวณคลอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

คลองหมูบาน ซ.1-ซ.2) หมู 3 หมูบาน ซ.1-ซ.2) ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร ความยาว 400 เมตรพรอมบอพัก ที่กอสราง ของชาวบาน

77 วางทอระบายน้ํา (บานนาง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานนาง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บัวไข-ถนนสาธารณะ)หมูที่ 3 บัวไข-ถนนสาธารณะ) ที่กอสราง ของชาวบาน

78 วางทอระบายน้ํา (บานปา เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานปากรวย - 200,000         200,000         200,000       200,000       200,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

กรวย - ตนมะขามใหญ หมู 3 ตนมะขามใหญ ที่กอสราง ของชาวบาน

79 วางทอระบายน้ํา บริเวณไหล เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา บริเวณไหล 400,000         400,000         400,000       400,000       400,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ถนนชวงบานนางเสวียง-ทาง ถนนชวงบานนางเสวียง-ทางเขา ที่กอสราง ของชาวบาน

เขาเขาคอก หมูที่ 3 เขาคอก

80 วางทอระบายน้ํา (ทางลงแม เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (ทางลงแมน้ํา) 250,000         250,000         250,000       250,000       250,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

น้ํา) หมูที่ 3 ที่กอสราง ของชาวบาน

81 กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 3 เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางฝายน้ําลนพรอม 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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บล็อกคอนเวิรค ชวงโคงตัวเอสนานายบุญมี (นาคอก) ที่กอสราง

82 กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 3 เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางฝายน้ําลนชวงที่นางบัวไข 300,000         300,000         300,000       300,000       300,000       จํานวนโครงการ เกษตรกรมีน้ําใชทําการ กองชาง

ดิษคลี ที่กอสราง เกษตรไดอยางทั่วถึง

83 ขุดลอกสระสาธารณะ(นาคอก) เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกสระสาธารณะ (นาคอก) 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

หมูที่ 3 จํานวน 3 บอ (สระบัว, สระโงง, สระยาว) ที่กอสราง ชาวบาน

84 ขุดลอกคลอง (คลองยาว) เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (คลองยาว) ขนาด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

หมูที่ 3 กวาง 3 เมตรยาว 2,000 เมตร ที่กอสราง ชาวบาน

85 กอสรางแพเหล็ก หมูที่ 3 เพื่อใชในการทองเที่ยว กอสรางแพเหล็ก (บริเวณทา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

น้ํา) จํานวน 1 หลัง ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

86 กอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 3 เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล.บริเวณ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

สัญจรไปมา สระยาว ที่กอสราง ไปมา

87 กอสรางบันไดลงแมน้ํา เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางทางลงแมน้ํา พรอม 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 3 และใชประกอบพิธีงานตางๆ บันไดลงแมน้ํา (บริเวณระบบประปาหมูบาน) ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

88 กอสรางผนังกั้นดินพังแมน้ํา เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางผนังกั้นดินพัง ตามแนว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง
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ปาสักบริเวณประปาหมู 3 ทลาย แมน้ําปาสักบริเวณประปาหมูบาน ที่กอสราง

89 กอสรางผนังกั้นดินพัง หมู 3 เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางผนังกั้นดินพังพรอม 800,000         800,000         800,000       800,000       800,000       จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง

(บริเวณที่เชื่อมตอ หมูที่ 9) ทลาย ถมลูกรังและวางทอระบายน้ํา(บริเวณที่เชื่อมตอ หมูที่ 9) ที่กอสราง

90 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบประปา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

 หมูที่ 3 ของน้ํา และระบบประปาที่ดี ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

91 วางทอเมนตประปาใหมจาก เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล วางทอเมนตประปาใหมจาก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

เดิมทอ PVC เปนทอPE หมู 3 ของน้ํา เดิมทอ PVC เปนทอ PE ขนาด 2 นิ้ว ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

92 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํารูป 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 3 อุปโภค-บริโภค เชมเปญ พรอมระบบประปา ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

93 เจาะบอบาดาล หมูที่ 3 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล (นาคอก) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

94 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 3 ระหวางรอรถโดยสาร จํานวน 1 แหง ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ

95 กอสรางลาน คสล. หมูที่ 3 เพื่อใชเปนลานกีฬาและ
กอสรางลาน คสล. จานวน 1 

แหง
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ทํากิจกรรมในหมูบาน ที่กอสราง ในการออกกําลังกาย
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96 กอสรางตอเติมอาคารอเนก เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางตอเติมอาคารอเนกประสง 250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

ประสงค หมูที่ 3 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน กิจกรรม

97 ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬา เพื่อใชเปนสถานที่ออก ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬาภาย 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนครั้งที่ ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง

หมูที่ 3 กําลังกาย  และเปนสถานที่ ใน หมูที่ 3 ที่ปรับปรุง การออกกําลังกาย  และพัก

พักผอนหยอนใจ ผอนหยอนใจในหมูบาน

98 วางทอระบายน้ําเริ่มจากบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําเริ่มจากบาน  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายชาลีถึงสามแยกทางเขา นายชาลีถึงสามแยกทางเขา ที่กอสราง

อาคารเอนกประสงค อาคารเอนกประสงค

99 ซอมแซมถนน คสล.(เสริมถนน) เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมแซมถนน คสล.(เสริมถนน)  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บริเวณสามแยกบานผูชวยผูใหญสะดวกในการสัญจรไปมา บริเวณสามแยกบานผูชวยผูใหญ ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคม

บาน วิไลและหนาบานหมวดพล บาน วิไลและหนาบานหมวดพล

100 ซอมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูที่ 3 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคม

101 วางทอระบายน้ํา เริ่มจากอาคาร เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา เริ่มจากอาคาร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เอนกประสงคจนถึงบาน เอนกประสงคจนถึงบาน ที่กอสราง
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นายชาลี นายชาลี 

102 ติดตั้งไฟแสงสวางแบบ LED เพื่อเพิ่มแสงสวางใหเพียงพอ ติดตั้งไฟแสงสวางแบบ LED  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ มีแสงไฟสวางเพียงพอ กองชาง

ภายในหมูบาน และเปนการเพิ่มความปลอดภัย ภายในหมูบาน ที่กอสราง สามารถปองกันชีวิตและ

ในชีวิตและทรัพยสิน ทรัพยสินประชาชน

103 ติดตั้งไฟแสงสวางบริเวณสนาม เพิ่มเพิ่มแสงสวางใหเพียงพอ ติดตั้งไฟแสงสวางบริเวณสนาม  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ มีแสงไฟสวางเพียงพอ กองชาง

กีฬาโรงเรียนหาดสองแคว กีฬาโรงเรียนหาดสองแคว ที่กอสราง

104 โครงการกอสรางเขื่อนกันดินพัง กอสรางเขื่อนกันดินพังหมูที่ 3  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ กองชาง

หมูที่ 3 ที่กอสราง

105 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟฟาแสงสวางภายใน  -  - 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายใน หมูที่ 3 เพียงพอในการสัญจรไปมา หมูที่ 3 ที่กอสราง

106 โครงการลาดยางบริเวณ ลาดยางบริเวณตรงขามสระยาว  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ตรงขามสระยาว ที่กอสราง

107 โครงการกอสรางสะพาน กอสรางสะพานคสล.หมู 3  -  - 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ กองชาง

คสล.หมู 3 ที่กอสราง

หมูที่ 4
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108 กอสรางถนน คสล. (บานสม- เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บานสม- 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

พงษ  พิมมณี) หมูที่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา พงษ  พิมมณี) ขนาดกวาง 4 เมตร  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  

109 กอสรางถนน คสล. ซอยบอ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. ซอยบอ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ลูกรังนายสนับ ปองจิตใส   สะดวกในการสัญจรไปมา ลูกรังนายสนับ ปองจิตใส   ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

หมูที่ 4 พรอมขยายเขตไฟฟา

110 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง (เลาะ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา คลองชลประทาน) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

111 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง  (ซอยรุงเรือง- 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สะดวกในการสัญจรไปมา  โรงเรียน) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

112 วางทอระบายน้ําคสล. (บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายสมศักดิ์  สุขสวัสดิ)์หมู 4 นายสมศักดิ์  สุขสวัสดิ)์ ที่กอสราง ของชาวบาน

113 วางทอระบายน้ําคสล.(บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ผูชวยวิรัตน) หมู 4 ผูชวยวิรัตน) ที่กอสราง ของชาวบาน

114 วางทอระบายน้ําคสล. (บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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นายอํานาจ เพ็งชะตา) หมู 4 นายอํานาจ  เพ็งชะตา) ที่กอสราง ของชาวบาน

115 วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางแถว  ดวงที่สุด) หมูที่ 4 นางแถว  ดวงที่สุด) ที่กอสราง ของชาวบาน

116 ขุดคลอง หมูที่ 4 เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดคลองไสไก ชวงที่ลุงแน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

ที่กอสราง ชาวบาน

117 กอสรางแพเหล็ก หมูที่ 4 เพื่อใชในการทองเที่ยว กอสรางแพเหล็ก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

118 กอสรางสะพาน คสล. (ชวง เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. (ชวงนา 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นานางปราง) หมูที่ 4 สัญจรไปมา นางปราง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

119 กอสรางสะพาน คสล. (ขาม เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. (ขามคลอง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คลองสงน้ํา) หมูที่ 4 สัญจรไปมา สงน้ํา) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

120 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

 หมูที่ 4 ของน้ํา และระบบประปาที่ดี ประปา  หมูที่ 4 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

121 เจาะบอบาดาล หมูที่ 4 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร 500,000         500,000         500,000       500,000       500,000       จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง จํานวน 2 แหง พรอมวางทอประปา ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง
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แบบ ผ. 02

122 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

 หมูที่ 4 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

123 จัดซื้อที่ดิน หมูที่ 4 เพื่อใชประโยชนในทาง จัดซื้อที่ดิน  เพื่อสําหรับใชเปน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานสัญจรไป-มากองชาง

ราชการ พื้นที่สาธารณะประโยชน ที่กอสราง สะดวก

124 ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 4 ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟสนามกีฬาสนามกีฬาร.ร. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีสถานที่ออก กองชาง

เพียงพอในการสัญจรไปมา วัดหาดสองแควฯ ที่กอสราง กําลังกายที่ปลอดภัย

125 ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬา เพื่อใชเปนสถานที่ออก ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬาภาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง

หมูที่ 4 กําลังกาย  ใน หมูที่ 4 ปรับปรุง การออกกําลังกาย 

126 กอสรางถนน คสล. เริ่มจากบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. เริ่มจากบาน   - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความสะดวกองชาง

นางสีนวลเชื่อมตอหมูที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา นางสีนวลเชื่อมตอหมูที่ 6 ที่กอสราง ในการคมนาคม

127 ติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 4 เพื่อประชาสัมพันธขอมูล ติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 4  - 250,000         250,000       250,000       250,000       จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับทราบขอมู กองชาง

ขาวสาร ที่กอสราง ขาวสารไดอยางทั่วถึง

128 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหเปนเสนทาง กอสรางสะพานขามคลอง  - 180,000         180,000       180,000       180,000       จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ชลประทาน หมูที่ 4 ในการสัญจรไปมา ชลประทาน หมูที่ 4 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคม

129 ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน
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 หมูที่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา  หมูที่ 4 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคม

 (แบบแอสฟทลติกคอนกรีต)  (แบบแอสฟทลติกคอนกรีต)

130 วางทอระบายน้ําซอยพัฒนา เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําซอยพัฒนา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ที่กอสราง

131 วางทอระบายน้ําเริ่มจากบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําเริ่มจาก  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายสนุนถึงริมแมน้ํา บานนายสนุนถึงริมแมน้ํา ที่กอสราง

132 วางทอระบายน้ําบริเวณหนา เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําบริเวณหนา  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

โรงเรียนวัดหาดสองแคว และทําที่จอดรถ โรงเรียนวัดหาดสองแคว ที่กอสราง

พรอมลงลูกรังทับ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร พรอมลงลูกรังทับ

133 กอสรางศูนย OTOP ชุมชน และประชาชนทั่วไปมี  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ศูนย OTOP ชุมชน กองชาง

รายไดจากการขายผลิตผล ที่กอสราง เพื่อจําหนายสินคา

และผลิตภัณฑของชุมชน

134 โครงการกอสรางถนน เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางถนนคสล.คันคลอง  -  - 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

คสล.คันคลอง เชื่อมหมู 4 เชื่อมหมู 4 กับ หมูที่ 1 ที่กอสราง

 กับ หมูที่ 1
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135 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําบานนางแถว  -  - 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บานนางแถว  หมูที่ 4 หมูที่ 4 ที่กอสราง

136 โครงการยายตะแกรงเหล็ก เพื่อเปนการระบายน้ํา ยายตะแกรงเหล็กภายใน หมูที่ 4  -  - 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ภายใน หมูที่ 4 ที่กอสราง

137 โครงการขุดรองน้ําเกาะกลางน้ํา  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ กองชาง

หมูที่ 4 ที่กอสราง

138 โครงการกอสรางกําแพง  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนโครงการ กองชาง

กันตลิ่งพัง หมูที่ 4 ที่กอสราง

139 โครงการกอสรางโดม  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมูบาน ที่กอสราง

140 โครงการติดตั้งไฟฟา  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

แสงสวาง LED  ที่กอสราง

หมูที่ 5

141 กอสรางถนน คสล. (บานนาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บานนาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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บุญเลิศ  เฉลิมวัฒน) หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา บุญเลิศ  เฉลิมวัฒน) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

142 กอสรางถนน คสล. (บังอร เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บังอร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

 กรมแสง) หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา  กรมแสง)ขนาดกวาง 3.50 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

 ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

143 กอสรางถนนคสล. (บานนาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บานนาย 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ศักดา  ภานุมาศ) หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ศักดา  ภานุมาศ) ความยาว 80 เมตร  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

144 กอสรางถนน คสล. (บานนาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บานนาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

โมง หนูทอง) หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา โมง หนูทอง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

145 กอสรางถนนลูกรัง (ซอยบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง (ซอยบาน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายประดิษฐ เฉลิมวัฒน)ม.5 สะดวกในการสัญจรไปมา นายประดิษฐ  เฉลิมวัฒน)ความยาว 150 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

146 ขยายถนนพรอมลงลูกรังชวง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายถนนพรอมลงลูกรังชวง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานอินทศร หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา บานอินทศร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

147 ลงลูกรังเลาะกลุมเขาขุยถึงชวง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ลงลูกรังเลาะกลุมเขาขุยถึงชวง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานนางสมพร เมธา หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา บานนางสมพร เมธา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

148 กอสรางถนนลูกรังเรียบลําราง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรังเรียบลําราง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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สาธารณะและเขาขุย ม.5 สะดวกในการสัญจรไปมา สาธารณะและเรียบเขาขุย ความยาว 2,200 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

149 กอสรางถนนลูกรังบานคําใหญ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรังบานคําใหญ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

150 กอสรางถนนลูกรังชวงเขาขุยถึง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรังชวงเขาขุยถึง 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถ้ําสะอาด หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ถ้ําสะอาด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

151 กอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู 5 เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู 5 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ที่กอสราง ของชาวบาน

151 กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 5 เพื่อเปนการระบายน้ํา 1.กอสรางฝายน้ําลน 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

2.ปรับปรุง/ตอเติมฝายคําใหญ ที่กอสราง

3.ซอมฝายน้ําลน

152 ขุดลอกคลอง หมู 5,(ขางบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง หมู 5, 7(ขางบาน 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

ผญ.ราชัญ คลองคําใหญ) ผญ.ราชัญ คลองคําใหญ) ที่กอสราง ชาวบาน

153 ขุดลอกคลอง (หนาบานนาย เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (หนาบานนาย 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

สํารวย ซ.4) หมูที่ 5
สารวย ซ.4) ระยะทาง 300 

เมตร
ที่กอสราง ชาวบาน
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154 ขุดลอกคลองหนาไรนายสมคิด เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองหนาไรนายสมคิด  70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

หมูที่ 5 พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน ที่กอสราง ชาวบาน

155 ขุดลอกคลอง (ชวงบริเวณ เพื่อเปนการระบายน้ํา
ขุดลอกคลอง (ชวงบรเวณ ซอย

 3
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

 ซอย 3 คําใหญ) หมูที่ 5 คําใหญ) ที่กอสราง ชาวบาน

156 กอสรางบันไดลงคลองคําใหญ เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางบันไดลงคลองสงน้ํา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 5 และใชประกอบพิธีงานตางๆ ฝายคําใหญ ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

157 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง ชวงบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 5 เกษตรตําบล ที่กอสราง

158 ยายหอถังเชมเปญ  หมูที่ 5 เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ ยายหอถังแชมเปญ จากบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

อุปโภค-บริโภค นายสมร ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

159 เจาะบอบาดาล หมูที่ 5 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค 1.เจาะบอบาดาล หมูที่ 5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง 2.เจาะบอบาดาล (วัดถ้ําสะอาด) ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

3.เจาะบอบาดาลเ(เขาขุย)

160 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 5 ระหวางรอรถโดยสาร จํานวน 3 แหง แยกวัดถ้ําสะอาด ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ
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สามแยกคําใหญ, ชวงหนาบานนางบังอร  กรมแสง)

161 กอสรางลานกีฬา หมูที่ 5 เพื่อใชเปนลานกีฬาและ กอสรางลานกีฬา  พรอม 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวนโครงการ  ทําใหประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ทํากิจกรรมในหมูบาน อุปกรณออกกําลังกาย ที่กอสราง ในการออกกําลังกาย

162 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

หมูที่ 5 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน จํานวน 1 แหง ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

163 กอสรางถังเก็บน้ํา หมูที่ 5 เพื่อแกไขปญหาขาดแคลน กอสรางถังเก็บน้ํา หมูที่ 5  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชน มีน้ําใชอยาง กองชาง

น้ําอุปโภค บริโภค ของ ที่กอสราง เพียงพอ

ประชาชน

164 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางตาม ประชาชนไดรับความปลอด ติดตั้งไฟฟาแสงสวางตาม  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

จุดเสี่ยง ทางแยก ทางโคง ภัยในการสัญจรไปมา จุดเสี่ยง ทางแยก ทางโคง ที่กอสราง ในการสัญจรไปมา

ในหมูที่ 5 ในหมูที่ 5

165 ติดตั้งกลองวงจรปด หมูที่ 5 เพื่อเสริมสรางความปลอดใน ติดตั้งกลอง CCTV พื้นที่ หมูที่ 5  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ที่กอสราง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

166 ขุดลอกคลอง พรอมวางทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําซอยพัฒนา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ในหมูบาน หมูที่ 5 หมูที่ 5 ที่กอสราง
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167 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มพรอม เพื่อใหมีน้ําที่สะอาด ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มพรอม  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดบริโภคน้ํา กองชาง

โรงเรือน ภายในหมูบาน หมูที่ 5บริการแกประชาชน โรงเรือน ภายในหมูบาน หมูที่ 5 ที่กอสราง ที่สะอาด

168 ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล เพื่อลดตนทุนการผลิต ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ตนทุนในการผลิตและสงน้ํกองชาง

เพื่อใชในระบบประปาหมูบาน ประปาหมูบาน เพื่อใชในระบบประปาหมูบาน ที่กอสราง ประปาลดลง

 หมูที่ 5  หมูที่ 5

169 โครงการเจาะบอบาดาล เจาะบอบาดาลภายในหมูบาน  -  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมูบาน ที่กอสราง

170 โครงการซอมแซมถนน  -  - 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมูบาน ที่กอสราง

171 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมูบาน ที่กอสราง

172 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ที่กอสราง

173 โครงการเพิ่มขนาดหมอแปลง  -  - 155,000 155,000 155,000 จํานวนโครงการ กองชาง
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ไฟฟาภายในหมูบาน ที่กอสราง

174 โครงการปรับปรุงระบบเสียง  -  - 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ตามสายภายในหมูบาน ที่กอสราง

175 โครงการกอสรางสะพานขาม  -  - 650,000 650,000 650,000 จํานวนโครงการ กองชาง

คลองคําใหญ หมู 5 ที่กอสราง

หมูที่ 6

176 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล.(คันคลอง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สะดวกในการสัญจรไปมา สงน้ํา) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

177 ขยายไหลทาง ทางเขาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายไหลทาง ทางเขาหมูบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

178 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (หลังบาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ความสะดวกในการสัญจร นายสมาน - ที่สาธารณะ) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

179 วางทอระบายน้ํา หมูที่ 6 เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 6 ที่กอสราง ของชาวบาน
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180 ขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 6 เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกสระน้ํา จํานวน 2 แหง 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

(สระน้ําสาธารณะหมูบาน และสระน้ําชวงบานนายควร) ที่กอสราง ชาวบาน

181 ปรับปรุงทางลงแมน้ํา พรอม เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา ปรับปรุงทางลงแมน้ํา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

เรียงหิน  หมูที่ 6 และใชประกอบพิธีงานตางๆ ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

182 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 6 พรอมทางระบายน้ําลงแมน้ํา (ที่สาธารณะประโยชนปาชา) ที่กอสราง

183 กอสรางระบบประปา หมูที่ 6 เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบประปา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

 ของน้ําและระบบประปาที่ ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี

184 วางทอเมนตประปาใหมจาก เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล วางทอเมนตประปาใหมจาก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

เดิมทอ PVC เปนทอPE หมู 6 ของน้ํา เดิมทอ PVC เปนทอ PE ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

185 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํารูป 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 6 อุปโภค-บริโภค เชมเปญ พรอมระบบประปา ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

186 เจาะบอบาดาล หมูที่ 6 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล จํานวน 1 แหง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง พรอมซัมเมอรส ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

187 กอสรางอาคารอเนกประสงค  -เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

หมูที่ 6 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

188 จัดซื้อที่ดิน  หมูที่ 6 เพื่อใชประโยชนในทาง จัดซื้อที่ดิน  เพื่อเปนทางเขา 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานสัญจรไป-มากองชาง

ราชการ ออกของชาวบานหรือเปนพื้นที่สาธารณประโยชน ที่จัดซื้อ สะดวก

189 กอสรางสวนสุขภาพ หมูที่ 6 เพื่อใชเปนสถานที่ออก กอสรางสวนสุขภาพภายใน 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนโครงการ  ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง

กําลังกาย  และเปนสถานที่ หมูบาน ที่กอสราง การออกกําลังกาย  และพัก

พักผอนหยอนใจ ผอนหยอนใจในหมูบาน

190 กอสรางถนนคสล.(บานปาชาขางเพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคสล.(บานปาชาขาง  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ขางบานนายวิชัย) หมูที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา ขางบานนายวิชัย) หมูที่ 6 ระยะ ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ทางยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร 

191 ปรับปรุงภูมิทัศนบานชมเขา เพื่อพัฒนาและสรางภูมิ ปรับปรุงภูมิทัศนบานชมเขา  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ คุณภาพชีวิตของประชาชนกองชาง

 (ทาพลับ) หมูที่ 6 ทัศนใหนาอยูและสวยงาม  (ทาพลับ) หมูที่ 6 ที่กอสราง ดีขึ้น



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

192 ติดตั้งไฟเตือนระวัง บริเวณจุด เพื่อใหประชาชนไดรับความ ติดตั้งไฟเตือนระวัง บริเวณจุด  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทาพลับและในหมูบานหมูที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา ทาพลับและในหมูบานหมูที่ 6 ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(ถนน3224) (ถนน3224)

193 ปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณ  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานนายวิชัย หมูที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา บานนายวิชัย หมูที่ 6 ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

194 กอสรางถนน คสล.ทางไป เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล.ทางไป  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บอลูกรัง หมูที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา บอลูกรัง หมูที่ 6 ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

195 ติดตั้งปายบอกชื่อถนน ซอย เพื่อใหผูสัญจรไปมาทราบ ติดตั้งปายบอกชื่อถนน ซอย  - 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวนโครงการ ชาวบานที่สัญจรไปมา กองชาง

ในหมูบาน หมูที่ 6 เสนทางในการสัญจร ในหมูบาน หมูที่ 6 ที่กอสราง ทราบเสนทาง

196 กอสรางถนนเขาสถานีสูบน้ํา เพื่อใหผูสัญจรไปมาทราบ กอสรางถนนเขาสถานีสูบน้ํา  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานทาเกวียน หมูที่ 6 เสนทางในการสัญจร บานทาเกวียน หมูที่ 6 ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

197 กอสรางรางระบายน้ําตัววี เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําตัววี  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบาน กองชาง

เริ่มจากศาลาเอนกประสงค เริ่มจากศาลาเอนกประสงค ที่กอสราง เรือนประชาชน

ลงทุงนา หมูที่ 6 ลงทุงนา หมูที่ 6

198 โครงการเปลี่ยนปรับปรุงฝาทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนปรับปรุงฝาทอรางระบายน้ํ  - 100,000 100,000  -  - จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบาน กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

รางระบายน้ําจากแบบตะแกรง จากแบบตะแกรงเปนแบบทึบ ที่กอสราง เรือนประชาชน

เปนแบบทึบ หมูที่ 6 หมูที่ 6

199 กอสรางถนน คสล. คลองสงน้ํา เพื่อใหผูสัญจรไปมาทราบ กอสรางถนน คสล. คลองสงน้ํา  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ในพื้นที่  หมูที่ 6 (ทั้งสองฝง) เสนทางในการสัญจร ในพื้นที่  หมูที่ 6 (ทั้งสองฝง) ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

200 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะโซลาเซลล ประชาชนไดรับแสงสวางเพียง ติดตั้งไฟฟาสาธารณะโซลาเซลล  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ในหมูบาน และจุดเสี่ยงในพื้นที่ พอในการสัญจรไปมา ในหมูบาน และจุดเสี่ยงในพื้นที่ ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

 หมูที่ 6  หมูที่ 6

201 สรางจุดตรวจ จุดสกัดศูนยปอง เพื่อเสริมสรางความปลอดใน สรางจุดตรวจ จุดสกัดศูนยปอง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

กันตอสูเอาชนะยาเสพติด หมูที6่ชีวิตและทรัพยสินของ กันตอสูเอาชนะยาเสพติด หมูที6่ ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

ประชาชน และทรัพยสิน

202 กอสรางทอระบายน้ํา บริเวณ เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางทอระบายน้ํา บริเวณ  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

บานปาเลื่อน หมูที่ 6 บานปาเลื่อน หมูที่ 6 ที่กอสราง บานเรือนประชาชน

203 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อเปนการระบายน้ํา โครงการกอสรางรางระบาย  -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

หรือทอน้ําทิ้งขางบาน หรือทอน้ําทิ้งขางบาน ที่กอสราง บานเรือนประชาชน

นายบุญเรียม จันทรนิมิตร นายบุญเรียม จันทรนิมิตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

204 โครงการยายเครื่องออก  -  - 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ กองชาง

กําลังกาย หมูที่ 6 ที่กอสราง
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แบบ ผ. 02

205 โครงการเทลานคอนกรีต  -  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมูที่ 6 ที่กอสราง

206 โครงการกอสรางลานคอนกรีต  -  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมูบาน ที่กอสราง

207 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณการไหลของน้ํา กอสรางระบบประปา  -  - 650,000 650,000 650,000 จํานวนโครงการ กองชาง

บานชมเขา หมูที่ 6 และระบบประปาที่มีคุณภาพ บานชมเขา หมูที่ 6 ที่กอสราง

208 โครงการเสริมไหลถนน  -  - 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมูที่ 6 ที่กอสราง

209 โครงการติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวาง  -  - 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับแสงสวาง กองชาง

แสงสวาง LED เพียงพอ ที่กอสราง เพียงพอและทั่วถึง

210 โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา หมู 6  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ที่กอสราง

211 โครงการซอมบํารุงปรับปรุง เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค ซอมบํารุงปรับปรุง  -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ระบบประปาหมูบาน บริโภคอยางทั่วถึง ระบบประปาหมูบาน ที่กอสราง บริโภคอยางถั่วถึง

212 โครงการซอมบํารุงปรับปรุง เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค ซอมบํารุงปรับปรุง  -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง
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แบบ ผ. 02

ระบบประปาน้ําดื่มหมูบาน บริโภคอยางทั่วถึง ระบบประปาน้ําดื่มหมูบาน ที่กอสราง บริโภคอยางถั่วถึง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

213 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  -  - 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ เพื่อใหประชาชนไดรับทรากองชาง

เสียงตามสายภายในหมูบาน ขาวสาร ภายในหมูบาน ที่กอสราง ขาวสารอยางทั่วถึง

214 โครงการจัดฝกอบรมสนับสนุน ฝกอาชีพใหกับกลุมผูสูงอายุ โครงการจัดฝกอบรมสนับสนุน  -  - 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง เพื่อใหผูสูงอายุไดมีอาชีพ กองชาง

สงเสริมการประกอบอาชีพผูสูง สงเสริมการประกอบอาชีพผูสูง ที่ทําโครงการ และเสริมสรางจิตใจ

อายุ อายุ

215 กอสรางศูนยฝกอาชีพผูสูงอายุ เพื่อใหกลุมผูสูงอายุไดมีสถานที่ กอสรางศูนยฝกอาชีพผูสูงอายุ  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ผูสูงอายุไดมีสถานที่ฝก กองชาง

ภายในหมูบาน ในการฝกอาชีพ ภายในหมูบาน ที่กอสราง อาชีพ

216 โครงการดึงไฟ 3 เฟตเขาใช เพื่อเพิ่มปริมาณไฟฟาแสงสวาง ดึงไฟ 3 เฟตเขาใชภายในหมูบาน  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ เพื่อใหประชาชนไดรับ กองชาง

ภายในหมูบาน อยางทั่วถึง ที่กอสราง ความสะดวกในการใชไฟฟา

หมูที่ 7

217 กอสรางถนน คสล.(รร.วัดถ้ํา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (รร.วัดถ้ําเตา- 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เตา-บานนายแวว วันทา)ม.7 สะดวกในการสัญจรไปมา บานนายแวว  วันทา) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว - เมตร หนา 0.15 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

218 กอสรางถนน คสล. (ทางเขา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (ทางเขา 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานนางสําอางค) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา บานนางสําอางค) ขนาดกวาง3 เมตร ยาว - เมตร  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอขนาด 0.60x 1.00 เมตร จํานวน 4 ทอน
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219 กอสรางถนน คสล.พรอมราง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล.พรอมราง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ระบายน้ํา ซ.5 หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ระบายน้ํา ซ.5 (บานนายศักดิ์ คัมภิรานนท) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

220 กอสรางถนน คสล.(ซอยบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (ซอยบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายบุญเลิศ) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา นายบุญเลิศ) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

221 กอสรางถนนลาดยาง (ซอย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง (ซอยนิคม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นิคมจัดสรรฯ ซอย 4) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา จัดสรรฯ ซอย 4) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

222 ปรับปรุงถนนลาดยาง(ซอย 3 เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนลาดยาง (ซอย 3 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานคําใหญ) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา บานคําใหญ) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

223 กอสรางถนนลาดยาง สาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง สาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ซอย 4 ซายหมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ซอย 4 ซาย (บานถ้ําเตา-เขตวัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

เขาขุย กวาง 6 เมตร ยาง 550 เมตร

224 กอสรางถนนลูกรัง (ซอยหลัง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง (ซอยหลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

โรงเรียน-ซอย 5) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา โรงเรียน-ซอย 5) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

225 กอสรางถนนลูกรังชวงถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง ชวงหนาถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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ซอย 4–บานนายทวี หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ซอย 4 – บานนายทวี  หมูที่ 7 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

226 วางทอระบายน้ํา(ทางเขาออก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (ทางเขาออก 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ไร นายจําลอง) หมูที่ 7 ไร นายจําลอง) ที่กอสราง ของชาวบาน

227 วางทอระบายน้ํา (ซอย 4) เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (ซอย 4) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 7 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร  พรอมเรียงหินหนา-หลัง และลูกรังกลบหลังทอ ที่กอสราง ของชาวบาน

228 วางทอระบายน้ําชวงบานนาย เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําชวงบานนาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นาค ยอดสุวรรณ-ซอย 3 ม.7 นาค ยอดสุวรรณ - ซอย 3 ที่กอสราง ของชาวบาน

229 กอสรางทอลอดเหลี่ยม(ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางทอลอดเหลี่ยม จาก 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นิคมจัดสรร-เขตติดตอ หมู 5) นิคมจัดสรร-เขตติดตอ หมู 5 ที่กอสราง ของชาวบาน

หมูที่ 7 เพื่อเปนการระบายน้ํา จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

230 วางทอลอดเหลี่ยม (ซอย 5) วางทอลอดเหลี่ยม (ซอย 5) 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ที่กอสราง ของชาวบาน

หมูที่ 7 เพื่อเปนการระบายน้ํา จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

231 ปรับปรุงเปลี่ยนทอระบายน้ํา ปรับปรุงเปลี่ยนทอระบายน้ํา 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ที่กอสราง ของชาวบาน

หมูที่ 7 เพื่อเปนการระบายน้ํา เปนขนาด 1.20 เมตร ซอย 4 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

ชวงบาน นายณัฐพงศ จงสกุล ที่กอสราง ของชาวบาน

232 เปลี่ยนทอระบายน้ําเปน เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนทอระบายน้ําเปนบล็อก 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บล็อกคอนเวิรส หมูที่ 7 คอนเวิรส (ซอย 5 13 จุด, ซอย 4 13 จุด, ซอย 3 12 จุด) ที่กอสราง ของชาวบาน

233 ขุดลอกคลอง (ซอย 3, 4, 5) เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (ซอย 3, 4, 5) 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 7 ขุดลอกคลอง ขนาดกวาง 3 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

ลึก 2 เมตร ระยะทางประมาณ 1,050 เมตร พรอม

วางทอระบายน้ํา ขนาด 1.00 x 1.00เมตร จํานวน 125 ทอน

234 ขุดลอกคลอง (วัดถ้ําเตา-วัด เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (วัดถ้ําเตา-วัด 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

คําใหญ) หมูที่ 7 คําใหญ) ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 200 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

235 ขุดลอกคลอง ซอย 4 (ดาน เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง ซอย 4 (ดาน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ลางซาย) หมูที่ 7 ลางซาย) ที่กอสราง ของชาวบาน

236 ขุดลอกคลองระบายน้ํา (หนา เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองระบายน้ํา (หนา 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

วัดถ้ําเตา-หนาโรงเรียนวัด วัดถ้ําเตา-หนาโรงเรียนวัดถ้ําเตา) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 800 ที่กอสราง ของชาวบาน

ถ้ําเตา) หมูที่ 7 เมตร ลึก 1.50 เมตร พรอมวางทอคสล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร

จํานวน 1 จุด ๆ ละ 6 ทอน พรอมลงลูกรังและเรียงหิน
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237 กอสรางอางเก็บน้ํา(เขาคราว) เพื่อเก็บน้ําไวใช กอสรางอางเก็บน้ํา (เขาคราว) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดมีน้ําไวใช กองชาง

หมูที่ 7 ที่กอสราง

238 ขุดลอกคลอง ซอย 4 (ดาน เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง ซอย 4 (ดาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ลาง)  หมูที่ 7 ลาง) และขุดเจาะหิน พรอมวางทอลอดเหลี่ยม ที่กอสราง ของชาวบาน

239 ขุดลอกคลองระบายน้ํา (ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองระบายน้ํา (ชวง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

สามแยกซอย 5-หนาโรงเรียน สามแยก ซอย 5- หนาโรงเรียนวัดถ้ําเตา) ที่กอสราง ของชาวบาน

วัดถ้ําเตา) หมูที่ 7 พรอมวางทอคสล. 

240 กอสรางสะพาน คสล. (ซอย เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. (ซอย 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

หลัง รร.วัดถ้ําเตา)  หมูที่ 7 สัญจรไปมา หลัง รร.วัดถ้ําเตา)  ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 15 เมตร ที่กอสราง ไปมา

241 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพานขามคลอง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

(ซอยบานนายบุญเลิศ) หมู 7 สัญจรไปมา (ซอยบานนายบุญเลิศ) ที่กอสราง ไปมา

242 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพานขามคลอง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

(ชวงบานนางจันแกว) หมูที่ 7 สัญจรไปมา (ชวงบานนางจันแกว ถมเถื่อน) ที่กอสราง ไปมา

243 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

และกําแพงกันดินพัง ถนน และกําแพงกันดินพัง ถนน ซอย 5 ที่กอสราง
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ซอย 5 หมูที่ 7

244 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

(บานนางทุเรียน, นายมนัส) (บานนางทุเรียน, นายมนัส) ที่กอสราง

หมูที่ 7

245 กอสรางที่อานหนังสือพิมพ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ กอสรางที่อานหนังสือพิมพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบกองชาง

ประจําหมูบาน หมูที่ 7 ขาวสาร ประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง พรอมบอรดประชาสัมพันธ ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

246 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางลาน คสล. พรอมหลังคา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

หมูที่ 7 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน คุมอเนกประสงค ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

247  ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 7 เพื่อประชาชนไดรับแสงสวาง 1.ติดตั้งไฟกระพริบทางแยก 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความกองชาง

เพียงพอในการสัญจรไปมา  และทางโคง (ซอย3, 4, 5 และ ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

โคงหนาโรงเรียน) จํานวน  4 จุด จํานวน 6 ดวง พรอมอุปกรณติดตั้ง

2.ติดตั้งไฟแสงสวางทุกแยก

3.ติดตั้งไฟแสงสวาง ซอยนิคม

จัดสรร
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248 กอสรางถนนลูกรัง ซอย 4 เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง ซอย 4  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

(บานนายดอง พุแค) สะดวกในการสัญจรไปมา (บานนายดอง พุแค) ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

249 ติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปด  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

บริเวณหนาโรงเรียนวัดถ้ําเตา ในชีวิตและทรัพยสิน บริเวณหนาโรงเรียนวัดถ้ําเตา ที่กอสราง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

250 เจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งถังน้ํา เพื่อจัดหาแหลงน้ําใชอุปโภค เจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งถังน้ํา  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ มีน้ําอุปโภคที่เพียงพอ กองชาง

ซอยนิคมจัดสรร ซอยนิคมจัดสรร ที่กอสราง

251 วางทอระบายน้ําซอย เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําซอย  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หลังโรงเรียนวัดถ้ําเตา หลังโรงเรียนวัดถ้ําเตา ที่กอสราง ประชาชน

252 วางทอลอดเหลี่ยมขามคลอง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอลอดเหลี่ยมขามคลอง  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ซอยหลังโรงเรียนวัดถ้ําเตา ซอยหลังโรงเรียนวัดถ้ําเตา ที่กอสราง ประชาชน

253 ขุดลอกคลอง ซอย 3,4,5  เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง ซอย 3,4,5   - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

พรอมขนดินออก พรอมขนดินออก ที่กอสราง ประชาชน

254 ขุดสระน้ําพรอมปูผาใบ เพื่อเปนการกักเก็บน้ําไวใช ขุดสระน้ําพรอมปูผาใบ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ มีน้ําอุปโภคที่เพียงพอ กองชาง
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 (วัดถ้ําเตา)  (วัดถ้ําเตา) ที่กอสราง

255 ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล เพื่อลดตนทุนการผลิต ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ตนทุนในการผลิตและ กองชาง

เพื่อใชในระบบประปาหมูบาน ประปาหมูบาน เพื่อใชในระบบประปาหมูบาน ที่กอสราง สงน้ําประปาลดลง 

หมูที่ 7 หมูที่ 7

256 โครงการขยายเขตพรอมไฟ ขยายเขตพรอมไฟแสงสวางซอย5  -  - 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ กองชาง

แสงสวางซอย 5 ถึงวัดเขา  ถึงวัดเขาพรมสวรรค(ซอย6) ที่กอสราง

พรมสวรรค(ซอย6)

257 โครงการขยายเขตเสาไฟฟา ขยายเขตเสาไฟฟาหนาวัดถ้ําเตา  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

หนาวัดถ้ําเตาถึงบานนางแวว บานนางแวว  บรรดาศักดิ์ ที่กอสราง

บรรดาศักดิ์

258 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปาหมูบา  -  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ประปาหมูบาน จํานวน 4 จุด จํานวน 4 จุด ที่กอสราง

259 โครงการวางทอระบายน้ํา วางทอระบายน้ําตรงขาม  -  - 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ตรงขามหนาบานนายสุชาติ หนาบานนายสุชาติ ที่กอสราง

260 โครงการเหล็กกั้นทอ เหล็กกั้นทอหนาโรงเรียนวัดถ้ําเตา  -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ กองชาง
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หนาโรงเรียนวัดถ้ําเตา ที่กอสราง

261 โครงการสรางฝายน้ําลน สรางฝายน้ําลนบานวาที่รอยตรี  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

บานวาที่รอยตรีสําราญ ถมเถื่อน สําราญ ถมเถื่อน ที่กอสราง

262 โครงการสเตนเลสกั้นทาง สเตนเลสกั้นทางโคง-ทางแยก  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

โคง-ทางแยกภายในหมู 7 ภายในหมู 7 ที่กอสราง

263 โครงการขยายเขตระบบประปา ขยายเขตระบบประปา  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมูบาน ภายในหมูบาน ที่กอสราง

หมูที่ 8

264 กอสรางถนน คสล. ชวงบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายโจะ หมูที่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา เมตร ยาว - เมตร หนา 0.15 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

พรอมวางทอระบายน้ํา ชวงบานนายโจะถึงลงแมน้ําปาสัก

265 กอสรางถนน คสล.ชวงคลอง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. ชวงคลองชาง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ชาง หมูที่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

266 ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 8 ที่กอสราง ของชาวบาน
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267 จัดทําฝาปูนปดรางระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ทําฝาปูนปดรางระบายน้ําทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 8 ลงแมน้ําปาสัก ทาบานเหนือ ทาศาลา ซ.1 ที่กอสราง ของชาวบาน

268 วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง 250,000         250,000         250,000       250,000       250,000       จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางเขียน อินทรักษา)หมูที่ 8 นางเขียน อินทรักษา) ที่กอสราง ของชาวบาน

269 วางทอสงน้ํา คสล. เพื่อการ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอสงน้ํา คสล. เพื่อการเกษตร 500,000         500,000         500,000       500,000       500,000       จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เกษตร หมูที่ 8 ที่กอสราง ของชาวบาน

270 วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวงทาง 400,000         400,000         400,000       400,000       400,000       จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ทางขามติดคลองชาง) หมู 8 ขามติดคลองชาง) ที่กอสราง ของชาวบาน

271 วางทอระบายน้ํา คสล. ชวงที่ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมลง 45,000           45,000           45,000         45,000         45,000         จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายบุญเลิศ ชัยพรม หมูที่ 8 ลูกรัง ชวงที่นายบุญเลิศ ชัยพรม ที่กอสราง ของชาวบาน

272 กอสรางบันไดลงแมน้ํา หมู 8 เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางบันไดลงแมน้ํา   550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

และใชประกอบพิธีงานตางๆ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

พรอมทําตาขายกันดินพัง  และมีชานลอยดานติดน้ํา ขนาด 4 x 5 เมตร

273 กอสรางบันไดลงแมน้ํา เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางบันไดลงแมน้ํา 800,000         800,000         800,000       800,000       800,000       จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

(บริเวณทาสูบน้ํา) หมูที่ 8 และใชประกอบพิธีงานตางๆ (บริเวณทาสูบน้ํา) ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต
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274 กอสรางแผนกั้นกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางแผนกั้นกันดินพัง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

(หูชาง) หมูที่ 8 ที่กอสราง

275 กอสรางผนังกั้นดินพังหมูที่ 8 เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางผนังกั้นดินพัง ตามแนว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง

ทลาย แมน้ําปาสัก (พรอมถนน คสล.) ที่กอสราง

276 กอสราง ขยายเขต ระบบ เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ประปา  หมูที่ 8 ของน้ํา และระบบประปาที่ ประปา  หมูที่ 8 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี

277 วางทอประปาทอ ภายใน เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล วางทอประปาทอ PVC ขนาด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ทุกครัวเรือน หมูที่ 8 ของน้ํา 1 1/2 นิ้ว ภายในทุกครัวเรือน ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

278 ปรับปรุงบอบาดาล หมูที่ 8 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค ปรับปรุงบอบาดาล (รพ.สต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง ทาคลอ) ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

279 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

หมูที่ 8 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

280 ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 8 ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟ/ปรับปรุงแสงสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง
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เพียงพอในการสัญจรไปมา (สปอรทไลท) พรอมหมอแปลง ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไป-มา

281 โครงการติดตั้งแผงตาขายเหล็ก เพื่อปองกันเวลาที่ชาวบาน ติดตั้งแผงตาขายเหล็กกั้นสนาม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันการเกิดความเสีย กองชาง

กั้นสนามลานกีฬา หมูที่ 8 เลนกีฬาที่สนาม ลานกีฬา ที่ติดตั้ง หายจากการเลนกีฬา

282 กอสรางถนน คสล. บริเวณทาง กอสรางถนน คสล. บริเวณทาง  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เขาวัดทาศาลา กวาง 9 เมตร เขาวัดทาศาลา กวาง 9 เมตร ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ยาว25 เมตรพรอมบอพักหมูที่8 ยาว25 เมตรพรอมบอพักหมูที่8

283 ติดตั้งไฟแสงสวาง (โซลาเซลล) ติดตั้งไฟแสงสวาง (โซลาเซลล)  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่8 ภายในหมูบาน หมูที่8 ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

284 ติดตั้งกลองวงจรปด หมูที8่ เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปด หมูที8่  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ในชีวิตและทรัพยสิน ที่ติดตั้ง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

285 วางทอคลองสูบน้ําเพื่อการเกษต  เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอคลองสูบน้ําเพื่อการเกษตร  - 350,000  -  -  - จํานวนโครงการ เกษตรกรมีน้ําสําหรับ กองชาง

พรอมลูกรังกลบฝาทอ หมูที8่ พรอมลูกรังกลบฝาทอ หมูที8่ ที่กอสราง เพาะปลูก

286 ติดตั้งไฟแสงสวางจากบริเวณ ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟแสงสวางจากบริเวณ  - 100,000  -  -  - จํานวนโครงการ มีไฟฟาแสงสวางเพียงพอ กองชาง

อบต.ทาคลอถึงบานหัวนา หมูที8่เพียงพอในการสัญจรไปมา อบต.ทาคลอถึงบานหัวนา หมูที8่ ที่กอสราง ประชาชนไดรับความ
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ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

287 กอสรางตูรักษาความปลอดภัย เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย กอสรางตูรักษาความปลอดภัย  - 500,000  -  -  - จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ในชุมชนพรอมหองน้ํา ในชีวิตและทรัพยสิน ในชุมชนพรอมหองน้ํา ที่กอสราง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

(ขนาด 4x6 เมตร) ของประชาชน (ขนาด 4x6 เมตร) 

288 ปรับปรุงเครื่องกรองน้ํา เพื่อใหเครื่องกรองน้ํามี ปรับปรุงเครื่องกรองน้ํา  - 350,000  -  -  - จํานวนโครงการ ประชาชนไดอุปโภค กองชาง

เพื่ออุปโภค บริโภค ประสิทธิภาพที่ดี ผลิตน้ําดื่ม เพื่ออุปโภค บริโภค ที่กอสราง บริโภคน้ําที่สะอาด 

ที่มีคุณภาพ มีคุณภาพ

289 ซอมแซม/ตอเติม/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ซอมแซม/ตอเติม/ปรับปรุง  - 350,000  -  -  - จํานวนโครงการ กองชาง

เสียงตามสาย ขาวสาร เสียงตามสาย ที่กอสราง

290 วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก  - 150,000  -  -  - จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เชื่อมรางระบายน้ําเกา เชื่อมรางระบายน้ําเกา ที่กอสราง ประชาชน

291 โครงการสรางถังเชมเปญและ โครงการสรางถังเชมเปญและ  -  - 650,000 650,000 650,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ปรับปรุงภายในหมูบาน ปรับปรุงภายในหมูบาน ที่กอสราง

292 โครงการเพิ่มเสาไฟและไฟแสง โครงการเพิ่มเสาไฟและไฟแสง  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

สวาง LED ภายในหมูบาน สวาง LED ภายในหมูบาน ที่กอสราง
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แบบ ผ. 02

293 โครงการขยายไฟฟาแรงต่ํา โครงการขยายไฟฟาแรงต่ํา  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

พรอมไฟแสงสวาง เชื่อมตอบาน พรอมไฟแสงสวาง เชื่อมตอบาน ที่กอสราง

หาดสองแคว หาดสองแคว

294 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โครงการปรับปรุงถนน คสล.  -  - 650,000 650,000 650,000 จํานวนโครงการ กองชาง

แอสฟสติกคอนกรีต) แอสฟสติกคอนกรีต) ที่กอสราง

295 โครงการวางคานซีเมนตตาขาย  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนโครงการ กองชาง

กันตลิ่งพัง(แมน้ําปาสัก) ที่กอสราง

296 โครงการกอสรางลาน คสล.

หมูที่ 8

297 โครงการวางทอสงน้ําคสล.

100x100 เมตร เพื่อการเกษตร

298 จากบานนางวันทา ดวงสุวรรณ

ถึงหมู 10

หมูที่ 9

296 กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

ระหวาง หมู 9 และ หมู 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ระหวาง หมู 9 และ หมู 3 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

297 กอสรางทางเดินเทาบริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางทางเดินเทา ชวงบริเวณ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถนนหนาวัดทาคลอใต หมู 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ถนนหนาวัดทาคลอใต ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

298 กอสรางถนน คสล. (บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บริเวณ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ระหวาง ซ. 2 กับ ซ. 3)หมู 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ระหวาง ซอย 2 กับ ซอย 3) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

299 กอสรางถนน คสล. (บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บริเวณ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ซอย 1 ) หมูที่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ซอย 1 บานนายประยงค ถึงบานนายจํานง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

300 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรังเลาะเขา 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ความสะดวกในการสัญจร ทาคลอใต (ในวัดทาคลอใต) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

301 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณ เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําบริเวณ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ในวัดทาคลอใต หมูที่ 9 ในวัดทาคลอใต ที่กอสราง ของชาวบาน

302 กอสรางรางระบายน้ําบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอ 250,000         250,000         250,000       250,000       250,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางแบค–เขตทางรถไฟ  ม.9 พัก หนาบานนางแบค – เขตทางรถไฟ ที่กอสราง ของชาวบาน

303 กอสรางรางระบายน้ํา ซ.3 - เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ซ.3 - ซ.5 400,000         400,000         400,000       400,000       400,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

ซ.5 หมูที่ 9 ที่กอสราง ของชาวบาน

304 วางทอระบายน้ํา คสล.(เชื่อม เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (เชื่อม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ตอระหวางหมูที่ 9กับหมูที่ 3) ตอระหวาง หมูที่ 9 กับหมูที่ 3) ที่กอสราง ของชาวบาน

305 วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง 450,000         450,000         450,000       450,000       450,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ทางโคงตนโพธิ–์หนาวัด)ม.9 ทางโคงตนโพธิ์ – หนาวัด) ที่กอสราง ของชาวบาน

306 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 250,000         250,000         250,000       250,000       250,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ตรงขามบานนางแบค – เขต ตรงขามบานนางแบค – เขตทางรถไฟ ที่กอสราง ของชาวบาน

ทางรถไฟ หมูที่ 9

307 วางทอระบายน้ํา (หนาบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (หนาบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางศรีนวล-นายสะอาด) ม.9 นางศรีนวล-บานนายสะอาด) ที่กอสราง ของชาวบาน

308 วางทอระบายน้ําซอย 1 ถึง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา ซอย 1 ถึง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ทางลงแมน้ําปาสัก หมูที่ 9 ทางลงแมน้ําปาสัก ที่กอสราง ของชาวบาน

309 วางทอระบายน้ําพรอมบอ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

พักชวงทาคลอซอย 1 หมูที่ 9 ชวงทาคลอ ซอย 1 ที่กอสราง ของชาวบาน
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แบบ ผ. 02

310 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 9 ที่กอสราง

311 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

 หมูที่ 9 ของน้ํา และระบบประปาที่ ประปา  หมูที่ 9 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี

312 ยายหอถังประปา หมูที่ 9 เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ ยายหอถังประปา จากจุดเดิมไป 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

อุปโภค-บริโภค ติดตั้งในวัดทาคลอใต ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

313 เจาะบอบาดาล หมูที่ 9 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล พรอมถังน้ํา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง แชมเปญ  จํานวน 2 ถัง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

314 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 500,000         500,000         500,000       500,000       500,000       จํานวนโครงการ ชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

หมูที่ 9 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน ในบริเวณวัดทาคลอใต ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

315 ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 9 ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟทางสาธารณกิ่งเดี่ยวแบบ 500,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เพียงพอในการสัญจรไปมา โซลาเซล ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

316 โครงการติดตั้งปายเตือนเขต เพื่อประชาชนจะไดสัญจร ติดตั้งปายเตือนเขตชุมชนลดความ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุและมีความ กองชาง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

ชุมชนลดความเร็วของพาหนะ ไปมาไดสะดวกและปลอดภัย เร็วของพาหนะทุกชนิด ที่ติดตั้ง ปลอดภัยมากขึ้น

ทุกชนิด หมู 9

317 วางทอระบายน้ํา เริ่มจากบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา เริ่มจากบาน  - 300,000  -  -  - จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ผูใหญชวนลงที่สาธารณะ ผูใหญชวนลงที่สาธารณะ ที่กอสราง ประชาชน

318 ขุดลอกคลองริมทางรถไฟ เพื่อเปนการระบายน้ําและ ขุดลอกคลองริมทางรถไฟ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมขังและ กองชาง

พรอมทั้งทําถนนคันคลอง ประชาชนไดรับความ พรอมทั้งทําถนนคันคลอง ที่กอสราง ประชาชนไดรับความปลอด

สะดวกในการสัญจรไปมา ภัยในการสัญจรไปมา

319 กอสรางระบบโซลาเซลลเพื่อใช เพื่อลดตนทุนการผลิตประปา กอสรางระบบโซลาเซลลเพื่อใช  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ตนทุนในการผลิตและสงน้ํกองชาง

ทดแทนไฟฟาในระบบประปา หมูบาน ทดแทนไฟฟาในระบบประปา ที่กอสราง ประปาลดลง

หมูบาน หมูที่ 9 หมูบาน หมูที่ 9

320 ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ LED ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ LED  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

บริเวณทางแยก ทางโคง เพียงพอในการสัญจรไปมา บริเวณทางแยก ทางโคง ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

จุดเสี่ยงในหมูบาน หมูที่ 9 จุดเสี่ยงในหมูบาน หมูที่ 9

321 ปรับปรุง ซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุง ซอมแซมถนน คสล.  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

(ซอย 2) สะดวกในการสัญจรไปมา (ซอย 2) ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา
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322 แกไขปากซอยแคบเกินไป เพื่อใหประชาชนไดรับความ แกไขปากซอยแคบเกินไป  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

(ซอยหลังวัด) สะดวกในการสัญจรไปมา (ซอยหลังวัด) ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

323 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟฟาสองสวาง  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

แบบ LED  ภายในหมูบาน เพียงพอในการสัญจรไปมา แบบ LED  ภายในหมูบาน ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

324 โครงการเทแอสฟสติก เทแอสฟสติกภายในหมูบานหมูที่  -  - 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ภายในหมูบานหมูที่ 9 ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

325 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปด หมูที่ 9  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 9 ในชีวิตและทรัพยสิน ที่ติดตั้ง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

หมูที่ 10

326 กอสรางถนน คสล. ชวงบาน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนน คสล. (นางปนิดา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นางปนิดา บุญยัง หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร บุญยัง) พรอมบดอัดแนน ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

327 กอสรางถนน คสล. พรอมวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนน คสล. พรอมวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทอระบายน้ํา  หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร ทอระบายน้ํา ขนาดกวาง 4 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

328 กอสรางถนน คสล. พรอมวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนน คสล. พรอมวาง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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แบบ ผ. 02

ทอระบายน้ํา  หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร ทอระบายน้ําและกอสรางทางเทา ชวงบานนายบุญลือ ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

329 กอสรางถนนลูกรัง (หนาวัด เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (หนาวัด 263,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทาคลอ-ทางรถไฟ) หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร ทาคลอ-ทางรถไฟ) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

330 กอสรางถนนลูกรัง (ชวงถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (ชวงถนน 250,000         250,000         250,000       250,000       250,000       จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถ้ําสะอาด-นาคอก) หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร ถ้ําสะอาด-นาคอก) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

331 กอสรางถนนลูกรัง (ชวงหนาวัด เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (ชวงหนาวัด 400,000         400,000         400,000       400,000       400,000       จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทาคลอเหนือถึงทางรถไฟ) ม.10 ความสะดวกในการสัญจร ทาคลอเหนือถึงทางรถไฟ) พรอมวางทอระบายน้ํา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

332 วางทอระบายน้ํา (บานนาย เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานนาย 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ประสาท  วงควิหก) หมูที่ 10 ประสาท  วงควิหก) วางทอระบายน้ํา ที่กอสราง ของชาวบาน

ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 15 ทอน พรอมบอพักน้ํา

ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 4 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก

333 วางทอระบายน้ํา (บริเวณวัด เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บริเวณวัด 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ทาคลอ) หมูที่ 10 ทาคลอ) ที่กอสราง ของชาวบาน

334 วางทอระบายน้ํา (บานนาย เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานนาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เกรียงไกร  มีชอบ) หมูที่ 10 เกรียงไกร  มีชอบ) ที่กอสราง ของชาวบาน
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แบบ ผ. 02

335 เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอเล็ก เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอเล็ก 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เปนทอใหญ บานนายสุวรรณ ม.10 เปนทอใหญ บานนายสุวรรณ ที่กอสราง ของชาวบาน

336 วางทอระบายน้ํา (บานนาง เพื่อเปนการระบายน้ํา 5.วางทอระบายน้ํา (บานนาง 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

อัญชัญ  มานะการ ) หมูที่ 10 อัญชัญ  มานะการ ) ที่กอสราง ของชาวบาน

337 เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอ 350,000         350,000         350,000       350,000       350,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เล็กเปนทอใหญ บานนางอังคณา เล็กเปนทอใหญ บานนางอังคณา ที่กอสราง ของชาวบาน

และวางทอระบายน้ําพรอมบอ และวางทอระบายน้ําพรอมบอ

พัก ถึงวัดทาคลอเหนือ หมูที่ 10 พัก ถึงวัดทาคลอเหนือ

338 วางทอระบายน้ํา ชวงบานนาง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา ชวงบานนาง 175,000         300,000         300,000       300,000       300,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บุญธรรม พิมพมาตร–บานนายเลง บุญธรรม พิมพมาตร – บานนายเลง  (เชื่อมรางระบายน้ําเดิม) ขนาด0.60x1 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

หมูที่ 10

339 วางทอระบายน้ํา (บานปาเล็ก) เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานปาเล็ก) 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 10 ที่กอสราง ของชาวบาน

340 วางทอระบายน้ํา ชวงบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา ชวงบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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แบบ ผ. 02

นางบุญธรรม พิมพมาตร – บาน นางบุญธรรม พิมพมาตร – บาน ที่กอสราง ของชาวบาน

นายบุญสง ดวงที่สุด หมูที่ 10 นายบุญสง ดวงที่สุด (เชื่อมรางระบายน้ําเดิม)

341 วางทอระบายน้ําชวงบานนาง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําชวงบานนาง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

กรณิการ มีเจตนา, บานประจวบ กรณิการ  มีเจตนา,  บานประจวบ  บุญยัง  ที่กอสราง ของชาวบาน

บุญยัง หมูที่ 10

342 ขุดลอกคลอง (วัดถ้ํานิมิตรมังกร-เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (วัดถ้ํานิมิตรมังกร- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หนานาคอก) หมูที่ 10 หนานาคอก) ที่กอสราง ของชาวบาน

343 ขุดลอกคลอง (บริเวณถนนรถไฟ เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (บริเวณถนนรถไฟ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

 ทั้ง 2 ทาง) หมูที่ 10 หมูที่ 3 - หมูที่ 11 ทั้ง 2 ทาง) ที่กอสราง ของชาวบาน

344 ขุดลอกคลองพรอมขยายทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองที่สูงใหราบลงพรอม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ระบาย(ชวง ม.8-ม.10)หมูที่ 10 ขยายทอระบายน้ําใหใหญชึ้น ชวง ที่กอสราง ของชาวบาน

ม.8-ม.10 (ระหวางที่นายทรงศิลป ศรีสมาน ถึงบานนายมั่น คงชวย)

345 ลงลูกรัง (บริเวณหนาบาน เพื่อใหประชาชนไดรับ ลงลูกรัง (บริเวณหนาบาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายสุวรรณ จันทรทอง)หมูที่ 10ความสะดวกในการสัญจร นายสุวรรณ  จันทรทอง ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี
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แบบ ผ. 02

346 ลงลูกรัง (นายวิชาญ  จันทร- เพื่อใหประชาชนไดรับ ลงลูกรัง (นายวิชาญ  จันทร- 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายเลง  แสนพลเมือง) หมูที่ 10ความสะดวกในการสัญจร นายเลง  แสนพลเมือง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

347 ลงลูกรังและวางทอกลางถนนชว เพื่อใหประชาชนไดรับ ลงลูกรังและวางทอกลางถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานนายประจวบ บุญยัง ม.10 ความสะดวกในการสัญจร พรอมบอพัก ชวงบานนายประจวบ บุญยัง ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

348 ลงหินคลุกรอบถนนขางทางถนนเพื่อใหประชาชนไดรับ ลงหินคลุกรอบถนนขางทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร ถนน หมูที่ 10 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

349 กอสรางบันไดลงแมน้ํา หมู เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางบันไดลงแมน้ํา (บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

ที่ 10 และใชประกอบพิธีงานตางๆ นายบุญสง,บริเวณวัดทาคลอเหนือ) ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

350 กอสรางเรียงหินกันดินพังหรือ เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพังหรือ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

เขื่อนปองกันดินพัง (บริเวณวัด เขื่อนปองกันดินพัง (บริเวณวัดทาคลอเหนือ) ขนาดกวาง 30 x 20 เมตร ที่กอสราง

ทาคลอเหนือ) หมูที่ 10

351 กอสรางเรียงหินกันดินพัง ชวง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง ชวง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

บานนางสังวาลย บัวหอมถึงบาน บานนางสังวาลย บัวหอมถึงบานนายปรีชา พิมพมาศ ที่กอสราง

นายปรีชา พิมพมาศ หมูที่ 10
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แบบ ผ. 02

352 กอสรางกําแพงกั้นดิน หมูที่ 10 เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางที่กั้นดินพัง (บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง

(โรงเรียนวัดทาคลอ) ทลาย  และเปนรั้ว โรงเรียนวัดทาคลอ) ความยาว 480 เมตร และเสริมดินใหเต็ม ที่กอสราง

353 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

 หมูที่ 10 ของน้ํา และระบบประปาที่ ประปา  หมูที่ 10 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี

354 ปรับปรุงทอประปาภายใน เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล ปรับปรุงทอประปาภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูบาน ของน้ํา หมูบาน ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

355 กอสรางที่อานหนังสือพิมพ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ กอสรางที่อานหนังสือพิมพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบกองชาง

ประจําหมูบาน หมูที่ 10 ขาวสาร ประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

356 ปรับปรุงหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบกองชาง

หมูที่ 10 ขาวสาร   ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

357 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

หมูที่ 10 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน  จํานวน 1 แหง ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

358 วางทอระบายน้ํา เริ่มจากบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา เริ่มจากบาน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ปาแวว เชื่อมตอทอระบายน้ําหลัก ปาแวว เชื่อมตอทอระบายน้ําหลัก ที่กอสราง ประชาชน
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แบบ ผ. 02

359 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา เริ่มจากบาน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เริ่มจากบานนายสําเนียง ปาแวว เชื่อมตอทอระบายน้ําหลัก ที่กอสราง ประชาชน

ถึงบาน ร.ต.ท.ประมวล

360 ติดตั้งกลองวงจรปดภายใน เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปด หมูที่ 10  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

หมูบาน หมูที่ 10 ในชีวิตและทรัพยสิน ที่ติดตั้ง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

361 ขุดลอกคลองบริเวณวัดถ้ําสะอาด เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองบริเวณวัดถ้ําสะอาด  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เชื่อมตอหมูที่ 3 เชื่อมตอหมูที่ 3 ที่กอสราง ประชาชน

พรอมนําหินออกจากทางเดินน้ํา พรอมนําหินออกจากทางเดินน้ํา

362 วางทอระบายน้ํา เริ่มจากบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา เริ่มจากบาน  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางสวย พรอมทําบอพัก นางสวย พรอมทําบอพัก ที่กอสราง ประชาชน

363 วางทอระบายน้ําชลประทาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําชลประทาน  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เพื่อสูบน้ําทางการเกษตร เพื่อสูบน้ําทางการเกษตร ที่กอสราง ประชาชน

364 ขุดลอกคลองพรอมกอสรางถนนเพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองพรอมกอสรางถนน  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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แบบ ผ. 02

เลียบทางรถไฟ เชื่อมตอหมูที่ 11 เลียบทางรถไฟ เชื่อมตอหมูที่ 11 ที่กอสราง ประชาชน

365 กอสรางระบบโซลาเซลล เพื่อใช เพื่อลดตนทุนการผลิต กอสรางระบบโซลาเซลล เพื่อใช  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ตนทุนในการผลิต กองชาง

ในระบบประปาหมูบาน ประปาหมูบาน ในระบบประปาหมูบาน ที่กอสราง และสงน้ําประปาลดลง

พรอมเดินระบบสายไฟใหม พรอมเดินระบบสายไฟใหม

366 ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาให ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ มีไฟฟาแสงสวางที่เพียงพอกองชาง

ในหมูบาน หมูที่ 10  มีประสิทธิภาพ ในหมูบาน หมูที่ 10 ที่กอสราง

367 เทลาน คสล. บริเวณ หมูที่ 10 เพื่อใชเปนพื้นที่จัดกิจกรรมตาง เๆทลาน คสล. บริเวณ หมูที่ 10  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกองชาง

วัดทาคลอเหนือ วัดทาคลอเหนือ ที่กอสราง กิจกรรมตางๆสรางความ

สามัคคีภายในหมูบาน

368 ซอมแซม/กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ซอมแซม/กอสรางรางระบายน้ํา  - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

จากบานนายเลง ถึงทางลง จากบานนายเลง ถึงทางลง ที่กอสราง ประชาชน

แมน้ําปาสัก แมน้ําปาสัก

369 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณ ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณ  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ทางแยก ทางโคง จุดเสี่ยง เพียงพอในการสัญจรไปมา ทางแยก ทางโคง จุดเสี่ยง ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

ภายในหมูบาน ภายในหมูบาน
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370 เทลานคอนกรีต ขนาด 6x8 เมต  เพื่อใชเปนพื้นที่จัดกิจกรรมตาง เๆทลานคอนกรีต ขนาด 6x8 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกองชาง

บริเวณหนาบานนางกัลยา นวล ใหแกประชาชนภายในหมูบาน บริเวณหนาบานนางกัลยา นวล ที่กอสราง กิจกรรมตางๆสรางความ

แสง ,นางฐิติรัตน หอมรองบน แสง ,นางฐิติรัตน หอมรองบน สามัคคีภายในหมูบาน

พรอมบดอัดลูกรังและเทคอนกรีต พรอมบดอัดลูกรังและเทคอนกรีต

371 วางทอ คสล.ขนาด60 เซนติเมตร เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอ คสล.ขนาด60 เซนติเมตร  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ยาว 1 เมตร รอบๆหมูบาน ยาว 1 เมตร รอบๆหมูบาน ที่กอสราง ประชาชน

372 วางทอ คสล.ขนาด40 เซนติเมตร เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอ คสล.ขนาด40 เซนติเมตร  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ยาว 1 เมตร รอบๆหมูบาน ยาว 1 เมตร รอบๆหมูบาน ที่กอสราง ประชาชน

373 วางทอ PVC ขนาด 4 นิ้ว 6 นิ้ว เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอ PVC ขนาด 4 นิ้ว 6 นิ้ว  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

3 นิ้ว จากบานชาวบานหมูที่ 10 3 นิ้ว จากบานชาวบานหมูที่ 10 ที่กอสราง ประชาชน

เชื่อมตอทอเมนน้ําทิ้งที่ทําไวแลว เชื่อมตอทอเมนน้ําทิ้งที่ทําไวแลว

374 วางทอคสล. ขนาด60 เซนติเมตรเพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอคสล. ขนาด60 เซนติเมตร  -          - 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ยาว 1 เมตร บริเวณบาน ยาว 1 เมตร บริเวณบาน ที่กอสราง ประชาชน

นางหนอย ทาวธงชัย ถึงบาน นางหนอย ทาวธงชัย ถึงบาน

นางเพ็ญศรี เผือกพิบูลย นางเพ็ญศรี เผือกพิบูลย
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375 วางทอคสล. ขนาด60 เซนติเมตรเพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอคสล. ขนาด60 เซนติเมตร  -          - 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ยาว 1 เมตร เชื่อมตอบานนาย ยาว 1 เมตร เชื่อมตอบานนาย ที่กอสราง ประชาชน

สุวรรณ จันทรทอง ผานหนาบาน สุวรรณ จันทรทอง ผานหนาบาน

นางฐิติรัตนหอมรองบน ,ผาน นางฐิติรัตนหอมรองบน ,ผาน

หนาบานนางกัลยา นวลแสง หนาบานนางกัลยา นวลแสง 

ไปจนถึงหนาบานนางบุบผา ไปจนถึงหนาบานนางบุบผา 

กาญจนประกอบ กาญจนประกอบ

376 วางทอ คสล. ขนาด60 เซนติเมตเพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอ คสล. ขนาด60 เซนติเมตร  - 150,000  -  -  - จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ยาว 1 เมตร บริเวณแยกหนาวัด ยาว 1 เมตร บริเวณแยกหนาวัด ที่กอสราง ประชาชน

ผานไปหนาอุโบสถไปเชื่อมตอ ผานไปหนาอุโบสถไปเชื่อมตอ

รางระบายน้ําเดิม รางระบายน้ําเดิม 

377 วางทอ คสล. ขนาด60 เซนติเมตเพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอ คสล. ขนาด60 เซนติเมตร  - 350,000  -  -  - จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ยาว 1 เมตร บริเวณถนนหนา ยาว 1 เมตร บริเวณถนนหนา ที่กอสราง ประชาชน

โรงเรียนวัดทาคลอ ผานหนาบาน   โรงเรียนวัดทาคลอ ผานหนาบาน   

นายสุวิทย พงษศรี มาเชื่อมตอ นายสุวิทย พงษศรี มาเชื่อมตอ
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ทอระบายน้ําเมนใหญหนาถนน ทอระบายน้ําเมนใหญหนาถนน

ลาดยาง ลาดยาง

378 ลงลูกรังถนน ขนาดกวาง 3 เมตร เพื่อใหประชาชนไดรับความ ลงลูกรังถนน ขนาดกวาง 3 เมตร  - 300,000  -  -  - จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ยาว300 เมตรพรอมวางทอ คสล  สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว300 เมตรพรอมวางทอ คสล. ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

ขนาด60 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร ขนาด60 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร

จํานวน 4 ทอน จํานวน 5 จุด จํานวน 4 ทอน จํานวน 5 จุด 

บริเวณบานนายประจวบ บุญยัง บริเวณบานนายประจวบ บุญยัง

379 กอสรางถนน คสล.พรอมบดอัด เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล.พรอมบดอัด  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ลูกรังและวางทอระบายน้ําขนาด สะดวกในการสัญจรไปมา ลูกรังและวางทอระบายน้ําขนาด ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

60 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 60 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 

จํานวน 4 ทอน จํานวน 5 จุด จํานวน 4 ทอน จํานวน 5 จุด 

บริเวณขางบานนางปณิดา บุญยัง บริเวณขางบานนางปณิดา บุญยัง

380 โครงการปรับปรุงถนนพรอมราง เพื่อเปนการระบายน้ํา ปรับปรุงถนนพรอมรางระบายน้ํา  -  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ระบายน้ํา พรอมทอระบายน้ํา พรอมทอระบายน้ําหมูที่ 10 ที่กอสราง ประชาชน

หมูที่ 10



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

381 โครงการเทแอสฟสติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับความ เทแอสฟสติกคอนกรีต  -  - 750,000 750,000 750,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ทับถนนคสล.เดิม ภายในหมูบานสะดวกในการสัญจรไปมา ทับถนนคสล.เดิม ภายในหมูบาน ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

พรอมยกฝาทอ พรอมยกฝาทอ

382 โครงการขยายไฟฟาแสงสวาง  ประชาชนไดรับแสงสวาง ขยายไฟฟาแสงสวาง LED  -  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

LED ภายในหมูบาน เพียงพอในการสัญจรไปมา ภายในหมูบาน ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

383 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยใน ติดตั้งกลองวงจรปด  -  - 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ประชานไดรับความปลอด กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 10 ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนภายในหมูบาน หมูที่ 10 ที่ติดตั้ง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

384 โครงการขุดสระเก็บกักน้ําเพื่อ เพื่อกักเก็บน้ําและจัดใหมี ขุดสระเก็บกักน้ําเพื่อ  -  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนแหลงน้ํา มีน้ําเพื่อการเกษตรและ กองชาง

การเกษตรและอุปโภค-บริโภค แหลงน้ําที่เหมาะสม การเกษตรและอุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภค-บริโภค

และอุปโภค เพียงพอตอความตองการ

 -บริโภค

385 โครงการปรับปรุงระบบประปา  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในหมูบาน ที่กอสราง

386 โครงการวางทอสงน้ําพรอม  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ กองชาง
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ขยายไหลถนนภายในหมูบาน ที่กอสราง

หมูที่ 11

387 กอสรางถนน คสล. หมู เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. จํานวน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ที่ 11 สะดวกในการสัญจรไปมา 3 จุด ดังนี้ ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

จุดที่ 1 บานนายคํามูล พัฒนากุล

จุดที่ 2 บานนางทรัพย  แกนจันทร

จุดที่ 3 บานนางจําลอง  บุตรสะสม

388 ปรับปรุงถนน คสล.(ขยายไหล เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนน คสล.(ขยายไหล 350,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทาง) ซ. 1, ซ.2 ถ้ําประกาย สะดวกในการสัญจรไปมา ทาง) ขนาดกวาง 50 ซม. 2 ขางทาง ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

แกว  หมูที่ 11 ซ. 1, ซ.2 ถ้ําประกายแกว พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 100X100 ซม.

389 กอสรางถนนลาดยาง (ซอย 2 กอสรางถนนลาดยาง (ซอย 2 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บน) หมูที่ 11 บน) ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว ประมาณ 600 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

390 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (สายเลียบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ความสะดวกในการสัญจร เขาวัดถ้ําประกายแกว-เขาดางกวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี
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391 วางทอระบายน้ํา (โคงบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (โคงบาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายแกน-นางศรีวรรณา) ม.11 นายแกน-นางศรีวรรณา) ที่กอสราง ของชาวบาน

392 เปลี่ยนทอระบายน้ําชวงบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

 นายบัวผัน สิงหคํา หมูที่ 11 เล็กเปนทอ ขนาด 1.00 เมตร ชวงบานนายบัวผัน สิงหคํา ที่กอสราง ของชาวบาน

393 วางทอระบายน้ําทางรถไฟถึง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําทางรถไฟถึง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บานนายราช สีเขียวหมูที่ 11 บานนายราช สีเขียว พรอมบอพัก ที่กอสราง ของชาวบาน

394 วางทอลอดเหลี่ยม ซอย1– เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอลอดเหลี่ยม ซอย1– สถานี 300,000         300,000         300,000       300,000       300,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

สถานี หมูที่ 11 ที่กอสราง ของชาวบาน

395 วางทอลอดเหลี่ยมขามถนน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอลอดเหลี่ยมขามถนน อบจ. 450,000         450,000         450,000       450,000       450,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

อบจ. หมูที่ 11 ที่กอสราง ของชาวบาน

396 วางทอระบายน้ํา ซอย 2 ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา ขนาด 150,000         150,000         150,000       150,000       150,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หนาบานนายปรีชา หมูที่ 11 1.00 X 1.00 เมตร ซอย 2 ชวงหนาบานนายปรีชา ที่กอสราง ของชาวบาน

397 เปลี่ยนทอระบายน้ํา ชวงบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนทอระบายน้ํา เปนขนาด 100,000         100,000         100,000       100,000       100,000       จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางบัวผัน บานนางสมใจ – 1.00 X 1.00 เมตร ชวงบานนางบัวผัน – บานนางสมใจ – บานอาย สิงหดา ที่กอสราง ของชาวบาน

บานอาย สิงหดา หมูที่ 11
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398 ขุดลอกคลองระบายน้ํา (บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองระบายน้ํา (บาน 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

ถนนโคง-บานถ้ําประกายแกว) ถนนโคง-บานถ้ําประกายแกว) ที่กอสราง ชาวบาน

หมูที่ 11 พรอมวางทอ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน

10 จุด ๆ ละ 7 ทอน ตามสภาพพื้นที่พรอมลงลูกรัง 

399 ขุดลอกคลอง (บานถ้ําประกาย เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (บานถ้ําประกาย 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

แกว)พรอมวางทอระบายน้ํา แกว)พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. จํานวน 3 จุด  ดังนี้ ที่กอสราง ชาวบาน

คสล. หมูที่ 11 1)จุดที่ 1 จํานวน 6 ทอน  

2)จุดที่ 2-3 จํานวนจุดละ7 ทอน 

พรอมลงลูกรังกลบหลังทอ

400 ปรับปรุงทอประปาจากทอ เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล ปรับปรุงทอประปาจากทอ 100,000         100,000         100,000       100,000       100,000       จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

พีวีซีเปนทอเหล็ก หมูที่ 11 ของน้ํา พีวีซีเปนทอเหล็ก บานถนนโคง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

พีวีซีเปนทอเหล็ก ชวงบานนาย

คําปน ถึงบานนายทองคํา โพธิ์สวัสดิ์

401 ขยายทอประปา  หมูที่ 11 เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล ขยายทอประปา (ทอเหล็ก 2 นิ้ว) 40,000           40,000           40,000         40,000         40,000         จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ของน้ํา สามแยกคําไปคําใหญชวงบานนายสุพจน อําพันทอง - บานถ้ําประกายแกว ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

402 เจาะบอบาดาล พรอม เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล พรอม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

ซัมเมอรส ประปาหนาวัด บริโภคอยางทั่วถึง ซัมเมอรส ประปาหนาวัดหินดาด ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

หินดาด หมูที่ 11

403 เจาะบอบาดาล พรอมหอถัง เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล พรอมหอถัง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บานนางบุญชู  งามประเสริฐ  บริโภคอยางทั่วถึง บานนางบุญชู  งามประเสริฐ  ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

หมูที่ 11 

404 เจาะบอบาดาล ชวงบานนาง เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล บานนางทองเจือ 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

ทองเจือ หมูที่ 11 บริโภคอยางทั่วถึง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

405 เจาะบอบาดาลพรอมซัมเมอรส เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล พรอมซัมเมอรส 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

 ซอย 2 (ประปาหมูบาน) ม.11 บริโภคอยางทั่วถึง  ซอย 2 (ประปาหมูบาน) ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

406 เจาะบอบาดาล ภายในหมู 11 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล ภายในหมู 11 250,000         250,000         250,000       250,000       250,000       จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

407 กอสรางที่อานหนังสือพิมพ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ กอสรางที่อานหนังสือพิมพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบกองชาง

ประจําหมูบาน หมูที่ 11 ขาวสาร ประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

408 ติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้งเสียงตามสาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบกองชาง
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ขาวสาร ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

409 กอสรางฌาปนสถาน (บานถ้ํา เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางฌาปนสถาน (บานถ้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

ประกายแกว) กิจกรรมสําคัญในตําบล ประกายแกว) ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

410 กอสรางหองน้ําที่ศาลาเอนก เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางหองน้ําที่ศาลาเอนก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

ประสงค กิจกรรมสําคัญในตําบล ประสงค ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

411 ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 11 ประชาชนไดรับแสงสวาง 1.ติดตั้งไฟกระพริบทางแยก- 270,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความกองชาง

เพียงพอในการสัญจรไปมา ทางโคง ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

2.ติดตั้งไฟแสงสวาง (สปอรท

ไลท) พรอมหมอแปลง

412 กอสรางสวนสุขภาพ หมูที่ 11 เพื่อใชเปนสถานที่ออก กอสรางสวนสุขภาพภายใน 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนโครงการ ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง

กําลังกาย  และเปนสถานที่ หมูบาน  พรอมเครื่องออก ที่กอสราง การออกกําลังกาย  และพัก

พักผอนหยอนใจ กําลังกาย ผอนหยอนใจในหมูบาน

413 โครงการปรับปรุงเครื่องกรอง เพื่อใหเครื่องกรองน้ํามีประสิทธิ โครงการปรับปรุงเครื่องกรอง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดอุปโภค-บริโภกองชาง

น้ําดื่มอัตโนมัติ (บริเวณทางเขา ภาพที่ดีผลิตน้ําดื่มที่มีคุณภาพ น้ําดื่มอัตโนมัติ (บริเวณทางเขา ที่กอสราง น้ําที่สะอาด มีคุณภาพ

วัดคําใหญ) วัดคําใหญ)
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414 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อเสริมสรางความปลอดในชีวิ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

CCTV หมูที่ 11 และทรัพยสินของประชาชน CCTV หมูที่ 11 ที่กอสราง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

415 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา โครงการวางทอระบายน้ํา  - 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ขนาด 80x100 เมตร จํานวน ขนาด 80x100 เมตร จํานวน ที่กอสราง ประชาชน

 4 ทอ พรอมลูกรังกลบหลังทอ  4 ทอ พรอมลูกรังกลบหลังทอ 

บริเวณหนาบานลุงเพ็ง ชีวินพงษ บริเวณหนาบานลุงเพ็ง ชีวินพงษ

416 โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาดเพื่อเปนการระบายน้ํา โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาด  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

60x100 เมตร บริเวณหนาบาน 60x100 เมตร บริเวณหนาบาน ที่กอสราง ประชาชน

ปาชู พรอมลูกรังกลบหลังทอ ปาชู พรอมลูกรังกลบหลังทอ

417 เจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง เพื่อใหประชาชนมีน้ํา เจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ซัมเมิสและถังสูง บริเวณ อุปโภคอยางทั่วถึง ซัมเมิสและถังสูง บริเวณ ที่กอสราง ที่เพียงพอ

ซอยบานปานอย บานเขาหินดาด ซอยบานปานอย บานเขาหินดาด 

(บานนายสมหมาย สายสุทธ)ิ (บานนายสมหมาย สายสุทธ)ิ

418 เจาะบอบาดาล ซอย 2 เพื่อใหประชาชนมีน้ํา เจาะบอบาดาล ซอย 2  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

พรอมถัง (นายบุญสง แกนจันทรอุปโภคอยางทั่วถึง พรอมถัง (นายบุญสง แกนจันทร) ที่กอสราง ที่เพียงพอ
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419 ขยายผิวจราจรบริเวณสามแยก เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายผิวจราจรบริเวณสามแยก  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

หินดาดฝงซายและขวา สะดวกในการสัญจรไปมา หินดาดฝงซายและขวา ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

ขางละ 2 เมตร ขางละ 2 เมตร

420 ขุดสระน้ํา บริเวณวัดเขาหินดาด เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ขุดสระน้ํา บริเวณวัดเขาหินดาด  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

กวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร อุปโภคอยางทั่วถึง กวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ที่กอสราง ที่เพียงพอ

ลึก 6 เมตร พรอมดาดคอนกรีต ลึก 6 เมตร พรอมดาดคอนกรีต

421 เจาะบอบาดาลหนาวัดถ้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา เจาะบอบาดาลหนาวัดถ้ํา  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ประกายแกว (บริเวณบาน อุปโภคอยางทั่วถึง ประกายแกว (บริเวณบาน ที่กอสราง ที่เพียงพอ

นายบุญมี สุขใหญ) นายบุญมี สุขใหญ)

422 โครงการวางทอระบายน้ําบริเวณเพื่อเปนการระบายน้ํา โครงการวางทอระบายน้ําบริเวณ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หนาบานปาใหม(อัมพร หลิวทอง) หนาบานปาใหม(อัมพร หลิวทอง) ที่กอสราง

ถึงบานนางมาลัย หลิวทอง

423 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณเพื่อเปนการระบายน้ํา โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หนาบานปาตา(ขวัญตา พันลังกา) หนาบานปาตา(ขวัญตา พันลังกา) ที่กอสราง

424 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย เพื่อเสริมสรางสุขภาพอนามัย ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย  - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีสุขภาพรางกา กองชาง
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บริเวณบานถ้ําประกายแกว ใหแกประชาชน บริเวณบานถ้ําประกายแกว ที่กอสราง ที่แข็งแรง

425 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา  - 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ขนาด 100x100 เมตร บริเวณ ขนาด 100x100 เมตร บริเวณ ที่กอสราง

บานนางหนูแมว สิทธิแกว บานนางหนูแมว สิทธิแกว 

426 โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาดเพื่อเปนการระบายน้ํา โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาด  - 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

80x100 เมตรบานนางทองหลอ 80x100 เมตรบานนางทองหลอ ที่กอสราง

แกวมาลาพรอมลูงรังกลบหลังทอ แกวมาลาพรอมลูงรังกลบหลังทอ

427 โครงการขยายถนนซอย 1 ซอย2 เพื่อใหประชาชนไดรับความ โครงการขยายถนนซอย 1 ซอย2  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ถึงสามแยกขึ้นถนนใหญพรอม สะดวกในการสัญจรไปมา ถึงสามแยกขึ้นถนนใหญพรอม ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

แอสฟสติกทับถนน คสล.เดิม แอสฟสติกทับถนน คสล.เดิม

428 โครงการเปลี่ยนไฟแสงสวางLEDประชาชนไดรับแสงสวาง  -  - 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

สามแยก,สี่แยกและภายในหมูบาเพียงพอในการสัญจรไปมา ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

429 โครงการสุขาเคลื่อนที่ใชบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ โครงการสุขาเคลื่อนที่ใชบริการ  -  - 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความสะดวกองชาง

ประชาชน ประชาชนและถูกสุขลักษณะ ประชาชน ที่กอสราง ในดานการบริการ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

430 โครงการสรางศาลาอเนกประสง เพื่อใชเปนสถานที่จัด โครงการสรางศาลาอเนกประสงค  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกองชาง

สี่แยก ซอย 2 กิจกรรมสําคัญในตําบล ทางเขาวัดถ้ําประกายแกว ที่กอสราง กิจกรรมตางๆสรางความ

สามัคคีภายในหมูบาน

431 โครงการวางทอระบายน้ําขนาด เพื่อเปนการระบายน้ํา โครงการวางทอระบายน้ําขนาด  -  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

60 เมตร ยาว 100 เมตร 60 เมตร ยาว 100 เมตร ที่กอสราง

เสนผาศูนยกลาง หรือ  Ø พรอม เสนผาศูนยกลาง หรือ  Ø พรอม

บอพัก  จากสามแยกถ้ําประกาย บอพัก  จากสามแยกถ้ําประกาย

แกวถึงทางรถไฟพรหมประสิทธ แกวถึงทางรถไฟพรหมประสิทธ

432 โครงการวาวทอระบายน้ําขนาด  เพื่อเปนการระบายน้ํา โครงการวาวทอระบายน้ําขนาด   -  - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

60 เมตร ยาว 100  เมตร พรอม 60 เมตร ยาว 100  เมตร พรอม ที่กอสราง

วางทอ ขนาด กวาง 100 เมตร วางทอ ขนาด กวาง 100 เมตร

ยาว 100 เมตร ตรงสามแยก ยาว 100 เมตร ตรงสามแยก

ถ้ําประกายแกว ถ้ําประกายแกว

433 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาประชาชนไดรับแสงสวาง ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

จากสายพิเศษติดตอตําบลหินซอเพียงพอในการสัญจรไปมา จากสายพิเศษติดตอตําบลหินซอน ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา
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434 โครงการขยายเขตบริการของ ประชาชนไดรับการบริการ ขยายเขตบริการของ TOT  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับการบริการกองชาง

TOT จากหมู 8 มาถึงหมู 11 สัญญาณอยางมีประสิทธิภาพ จากหมู 8 มาถึงหมู 11 ที่กอสราง สัญญาณอยางเพียงพอ

435 โครงการลงลูกรังไหลทางโคงเขาประชาชนไดรับความสะดวก ลงลูกรังไหลทางโคงเขา  -  - 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

ซอยหมูบานยุพนัย ในการสัญจรไปมา ซอยหมูบานยุพนัย ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

436 โครงการปรับปรุงซอมแซมและ ปรับปรุงซอมแซมและ  -  - 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ กองชาง

ขยายเสียงตามสายประจําหมูบาน ขยายเสียงตามสายประจําหมูบาน ที่กอสราง

โครงการขยายไหลถนนทางเขา ประชาชนไดรับความสะดวก รขยายไหลถนนทางเขา  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความปลอ กองชาง

บารฃนคําใหญพรอมวางทอ ในการสัญจรไปมา บารฃนคําใหญพรอมวางทอ ที่กอสราง ภัยในการสัญจรไปมา

ตําบลทาคลอ

437 กอสราง-ปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสราง-ปรับปรุงถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คสล.ภายในตําบล สะดวกในการสัญจรไปมา  ภายในตําบล ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

438 กอสราง  ปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสราง ปรับปรุงถนนลาดยาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ลาดยางภายในตําบล ความสะดวกในการสัญจร ภายในตําบล ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

439 กอสราง ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสราง ปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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ภายในตําบล ความสะดวกในการสัญจร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

440 กอสราง ปรับปรุงรางระบาย เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําน้ําภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

น้ําภายในตําบล ตําบล ที่กอสราง ของชาวบาน

441 วางทอระบายน้ําภายใน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ตําบล ที่กอสราง ของชาวบาน

442 กอสราง ปรับปรุงฝายน้ําลน เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางฝายน้ําลน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ภายในตําบล ที่กอสราง ของชาวบาน

443 ขุดลอกคลองภายในตําบล เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

ที่กอสราง ชาวบาน

444 ลงลูกรังภายในตําบล เพื่อซอมแซมถนนที่เปน ลงลูกรังภายในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หลุมเปนบอ ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

445 กอสราง ปรับปรุง แพเหล็ก เพื่อใชในการทองเที่ยว กอสราง ปรับปรุงแพเหล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ภายในตําบล ภายในตําบล ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

446 กอสรางสะพาน คสล. ภาย เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

ในตําบล สัญจรไปมา ที่กอสราง ไปมา
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447 กอสราง  ปรับปรุงบันไดลง เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสราง  ปรับปรุงบันไดลงแมน้ํา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

แมน้ําภายในตําบล และใชประกอบพิธีงานตางๆ ภายในตําบล ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

448 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพังภาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

ภายในตําบล ในตําบล ที่กอสราง

449 กอสรางเขื่อนกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเขื่อนกันดินพังภาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ  น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

ภายในตําบล และการพังทลายริมแมน้ํา ในตําบล ที่กอสราง หนวยงาน

450 กอสรางกําแพงกั้นดินลอม เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางกําแพงกั้นดินลอมที่ทํา 997,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ที่ทําการ อบต.มีกําแพง กองชาง

ที่ทําการ อบต. ทลาย  และเปนรั้ว การ อบต. ที่กอสราง กั้นดิน

451 กอสรางกําแพงกั้นดินภายใน เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางกําแพงกั้นดินภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง

ตําบล ทลาย  และเปนรั้ว ตําบล ที่กอสราง

452 จัดทําปายชื่อหมูบาน และปาย เพื่อใหผูสัญจรไปมาทราบ จัดทําปายชื่อหมูบาน  และปาย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ชาวบานที่สัญจรไปมา กองชาง

ตางๆ เสนทางในการสัญจร ตาง ๆ ที่กอสราง ทราบเสนทางภายในตําบล

453 ขยายเขต  ปรับปรุงประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล ขยายเขต ปรับปรุงประปาภาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ภายในตําบล ของน้ํา ในตําบล ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

454 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบประปา 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน
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ตําบลทาคลอ ของน้ํา และระบบประปาที่ ภายในตําบล ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี

455 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําภาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ภายในตําบล อุปโภค-บริโภค ในตําบล ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

456 เจาะ  ปรับปรุงบอบาดาล เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะ ปรับปรุงบอบาดาลภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

ภายในตําบล บริโภคอยางทั่วถึง ตําบล ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

457 กอสราง และปรับปรุงศาลาที่ เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสราง และปรับปรุงศาลาที่พัก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

ที่พักผูโดยสารภายในตําบล ระหวางรอรถโดยสาร ผูโดยสารภายในตําบล ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ

458 กอสราง และปรับปรุงที่อาน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ กอสราง  และปรับปรุงที่อาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบกองชาง

หนังสือพิมพประจําหมูบาน ขาวสาร หนังสือพิมพประจําหมูบาน ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

ภายในตําบล ภายในตําบล

459 กอสราง  และปรับปรุง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ กอสราง และปรับปรุงหอกระจาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบกองชาง

หอกระจายขาวภายในตําบล ขาวสาร ขาวภายในตําบล ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

460 ติดตั้ง และปรับปรุงเสียงตาม เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ ติดตั้ง และปรับปรุงเสียงตาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบกองชาง
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สายภายในตําบล ขาวสาร สายภายในตําบล ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

461 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค  เพื่อใชเปนลานกีฬาและ กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ภายในตําบล ทํากิจกรรมในหมูบาน ภายในตําบล ที่กอสราง ในการออกกําลังกาย

462 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 4,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

ภายในตําบล กิจกรรมสําคัญในตําบลและใช ภายในตําบล ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญและมีสถานที่

เปนสถานที่สําหรับรับเลี้ยงเด็ก สําหรับรับเลี้ยงเด็ก

463 กอสรางที่กั้นทางรถไฟภาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ที่กั้นทางรถไฟ จํานวน 2 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนมีความ กองชาง

ในตําบล และทรัพยสินของผูที่ใชเสน (บานทาคลอ, บานถ้ําประกาย ที่กอสราง ปลอดภัย

ทางสัญจรไป-มา แกว)

464 ติดตั้ง  ปรับปรุงไฟฟาแสง ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟฟาแสงสวางภายใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความกองชาง

สวางภายในตําบล เพียงพอในการสัญจรไปมา ตําบล ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

465 ติดตั้งโคมไฟสองสวางและ ประชาชนไดรับความปลอด ติดตั้งโคมไฟสองสวางและไฟกระ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความกองชาง

ไฟกระพริบตําบลทาคลอ ภัยในการสัญจรไปมา พริบตามแยกทุกแยกภายในตําบลทาคลอ ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

466 โครงการติดตั้งกระจกโคงภาย เพื่อประชาชนจะไดสัญจร ติดตั้งกระจกโคง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุและมีความ กองชาง
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ในตําบล ไปมาไดสะดวกและปลอดภัย ที่ติดตั้ง ปลอดภัยมากขึ้น

467 โครงการปรับปรุง/กอสรางศูนย เพื่อเด็กนักเรียนสถานที่เรียน กอสราง/ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุและมีความ กองชาง

พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทาคลอ ที่ปลอดภัย ที่ซอมแซม ปลอดภัยมากขึ้น

468 โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา เพื่อเปนแหลงเก็บรักษาพันธุ กอสรางเรือนเพาะชํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ มีแหลงเก็บกลาไมและพัน สํานักปลัด

ไมและเปนแหลงเพาะพันธุไม ที่กอสราง ไมถูกตองตามหลักการเกษกองชาง

469 โครงการกอสรางอาคารศูนย เพื่อใชเปนสํานักงานใหคณะ กอสรางอาคารศูนยบริการและถา 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดมีสถานที่ใชทํ สํานักปลัด

บริการและถายทอดเทคโนโลยี กรรมการศูนยฯไดทํากิจกรรม ทอดเทคโนโลยี ฯ ที่กอสราง กิจกรรมทางดานการเกษตกองชาง

การเกษตรประจํา ต.ทาคลอ และเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตร

470 กอสรางสวนสุขภาพสวน เพื่อใชเปนสถานที่ออก กอสรางสวนสุขภาพ  สวน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง

สาธารณะภายในตําบล กําลังกาย  และเปนสถานที่ สาธารณะ ที่กอสราง การออกกําลังกาย  และพัก

พักผอนหยอนใจ ผอนหยอนใจในหมูบานรวม

ทั้งยังเปนการอนุรักษสิ่งแวด

ลอมดวย

471 กอสราง/ตอเติม-ซอมแซมอาคารเพื่อมีสถานที่บริการประชาชน กอสราง/ตอเติม-ซอมแซมอาคาร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ มีสถานที่บริการประชาชนกองชาง

สํานักงานของ อบต.ทาคลอ ที่ปลอดภัย สํานักงาน ที่ซอมแซม
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472 เทลานคอนกรีต บริเวณหนา เพื่อใหสถานที่ราชการมีความ เทลานคอนกรีต บริเวณหนา  - 500,000  -  -  - จํานวนโครงการ สรางความสะดวกสบาย กองชาง

สํานักงานองคการบริหารสวน สะดวกตอการใหบริการประชาชสํานักงานองคการบริหารสวน ที่กอสราง แกผูมาติดตอราชการ

ตําบลทาคลอ ตําบลทาคลอ

473 กอสรางอาคารที่จอดรถ เพื่อใชเปนพื้นที่จอดรถบรรทุกน้ํ กอสรางอาคารที่จอดรถ  -  - 1,000,000  -  - จํานวนโครงการ บํารุงรักษาครุภัณฑยาน กองชาง

รถขยะ ที่กอสราง พาหนะและขนสง

474 กอสรางหองเก็บเอกสาร เพื่อเปนสถานที่เก็บของ ตอเติมอาคารสํานักงานองคการ  - 200,000  -  -  - จํานวนโครงการ มีที่เก็บเอกสารและวัสดุ กองชาง

วัสดุอุปกรณ บริหารสวนตําบลทาคลอ เปนหอง ที่กอสราง อุปกรณไดอยางเรียบรอย

เก็บเอกสาร วัสดุอุปกรณ

475 ซอมแซมอาคารที่ทําการองคการเพื่อปรับปรุงอาคารใหสวยงาม ซอมแซมอาคารที่ทําการองคการ  - 350,000  -  -  - จํานวนโครงการ สามารถรองรับการบริการกองชาง

บริหารสวนตําบลทาคลอ และมีความปลอดภัย บริหารสวนตําบลทาคลอ ที่กอสราง ของประชาชนใหมี

ประสิทธิภาพ

476 ปรับปรุงระบบน้ําประปาภาย เพื่อปรับปรุงระบบน้ําประปา ปรับปรุงระบบน้ําประปาภาย  - 350,000  -  -  - จํานวนโครงการ สามารถรองรับการบริการกองชาง

ภายในสํานักงาน ใหมีคุณภาพ ภายในสํานักงาน ที่กอสราง ของประชาชนใหมี

ประสิทธิภาพ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

477 กอสรางหองน้ํา เพื่อบริการประชาชนที่มา กอสรางหองน้ําภายในองคการ  - 500,000  -  -  - จํานวนโครงการ สามารถรองรับการบริการกองชาง

ติดตอราชการ บริหารสวนตําบลทาคลอ ที่กอสราง ของประชาชนใหมี

478 ซอมแซมหองน้ําอาคาร เพื่อปรับปรุงหองน้ําใหได ซอมแซมหองน้ําอาคาร  - 150,000  -  -  - จํานวนโครงการ สามารถรองรับการบริการกองชาง

เอนกประสงค มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ เอนกประสงค ที่กอสราง ของประชาชนใหมี

ประสิทธิภาพ

479 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค เพื่อใหเกิดภาพ ลักษณที่ดีและ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค  -  - 150,000  -  - จํานวนโครงการ สามารถรองรับการบริการกองชาง

2 ชั้น เพื่อปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ดี 2 ชั้น ที่กอสราง ของประชาชนใหมี

มีความเปนระเบียบเรียบรอย ประสิทธิภาพ

480 ปรับปรุงกําแพงปายที่ทําการ เพื่อใหเกิดภาพ ลักษณที่ดีและ ปรับปรุงกําแพงปายที่ทําการ  - 200,000  -  -  - จํานวนโครงการ สามารถรองรับการบริการกองชาง

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอเพื่อปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ดี องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ ที่กอสราง ของประชาชนใหมี

มีความเปนระเบียบเรียบรอย ประสิทธิภาพ

481 โครงการกอสรางอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวก กอสรางอาคาร  - 3,500,000  -  -  - จํานวนโครงการ สามารถรองรับการบริการกองชาง

สํานักงานพรอมที่จอดรถยนต แกประชาชนผูมาติดตองาน สํานักงานพรอมที่จอดรถยนต ที่กอสราง ของประชาชนใหมี

ราชการและยังชวยสงเสริม ประสิทธิภาพ

ภาพลักษณที่ดีขององคกร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

482 โครงการกอสราง/ตอเติมหอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน กอสราง/ตอเติมหองทํางาน  - 200,000  -  -  - จํานวนโครงการ สามารถรองรับการบริการกองชาง

ทํางานสํานักปลัดบริเวณมุกกลา  ทํางาน สํานักปลัดบริเวณมุกกลาง ชั้น 2 ที่กอสราง ของประชาชนใหมี

ชั้น 2 ประสิทธิภาพ

483 โครงการตอเติม/ปรับปรุงหอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ตอเติม/ปรับปรุงหอง 300,000 300,000  -  -  - จํานวนโครงการ สามารถรองรับการบริการกองชาง

ปฏิบัติงานกองคลัง ทํางาน ปฏิบัติงานกองคลัง ที่กอสราง ของประชาชนใหมี

ประสิทธิภาพ

484 โครงการติดตั้งลวดตาขายรอบ เพื่อปองกันนกและสัตวตางๆ ติดตั้งลวดตาขายรอบ 150,000 150,000  -  -  - จํานวนโครงการ อาคารสํานักงานสะอาด กองชาง

อาคารสํานักงาน ซึ่งกอใหเกิดความสกปรกตอตัว อาคารสํานักงาน ที่กอสราง และมีภาพลักษณที่ดีตอผูมา

อาคารสํานักงานและสงเสริม ติดตอราชการ

ภาพลักษณที่ดีขององคกร

485 โครงการกอสรางหลังคาบริเวณ เพื่อความสะดวกสบายในการเดิ กอสรางหลังคาบริเวณดานหลัง 200,000 200,000  -  -  - จํานวนโครงการ ประชาชนผูมาติดตอราช กองชาง

ดานหลังอาคารสํานักงานพรอม ทางเชื่อมตอตึกอื่นๆ สงเสริมสุข อาคารสํานักงานพรอม ที่กอสราง การเกิดความสะดวกสบาย

ปรับปรุงภูมิทัศน ลักษณะที่ดีและสงเสริม ปรับปรุงภูมิทัศน และเกิดภาพลักษณที่ดีตอ

ภาพลักษณที่ดีขององคกร องคกร

486 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา  -  - 1,000,000  -  - จํานวนโครงการ กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

ตําบลทาคลอ ตําบลทาคลอ ที่กอสราง

487 โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนลูกรัง  -  - 1,000,000  -  - จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในตําบลทาคลอ ภายในตําบลทาคลอ ที่กอสราง

488 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีต  -  - 1,000,000  -  - จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในตําบลทาคลอ ภายในตําบลทาคลอ ที่กอสราง

489 โครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนนลาดยาง  -  - 1,000,000  -  - จํานวนโครงการ กองชาง

ภายในตําบลทาคลอ ภายในตําบลทาคลอ ที่กอสราง

490 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน ปรับปรุงอาคารสํานักงาน  -  - 1,000,000  -  - จํานวนโครงการ กองชาง

 อบต.ทาคลอ  อบต.ทาคลอ ที่กอสราง

491 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงระบบไฟฟา  -  - 1,000,000  -  - จํานวนโครงการ กองชาง

แสงสวางภายในตําบล แสงสวางภายในตําบล ที่กอสราง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

รวม  491  โครงการ 141,950,500 180,232,500      228,492,500    221,742,500    221,742,500    



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศูนยปฏิบัติการตอสู เพื่อเปนการปองกัน  รักษา จัดทําโครงการศูนยปฏิบัติการฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหคุณภาพชีวิตของ สํานักปลัด

เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตําบล แกไขปญหายาเสพติด จัดโครงการ ประชาชนดีขึ้น

ทาคลอ

2 โครงการฝกอบรมปฎิบัติการ เพื่อเปนการปองกัน  รักษา จัดทําโครงการฝกอบรมปฎิบัติ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนมีทักษะในการ สํานักปลัด

ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดใน แกไขปญหายาเสพติดของ การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด จัดโครงการ หลีกเลี่ยงและปฎิเสธการ

เด็กนักเรียน (D.A.R.E) เด็กนักเรียน ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ใชยาเสพติด

รวม  2  โครงการ 400,000 400,000   400,000   400,000   400,000   

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สงเสริม-สนับสนุนการแขงขัน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนได สงเสริม-สนับสนุนการแขงขัน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ เยาวชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

กีฬาเยาวชนตําบล เล็งเห็นความสําคัญของการ กีฬาเยาวชนตําบล สนับสนุน รางกายแข็งแรงสมบูรณ

ออกกําลังกาย  และใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

2 จัดแขงขันกีฬาตําบลทาคลอ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ จัดแขงขันกีฬาภายในตําบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

รางกายแข็งแรงสมบูรณ จัดโครงการ รางกายแข็งแรงสมบูรณ

3 จัดซื้ออุปกรณกีฬาภายในตําบ เพื่อเปนการสงเสริมการ จัดซื้ออุปกรณกีฬาภายในตําบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหมู เยาวชนมีสุขภาพรางกาย กองการศึกษา

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน บานที่จัดซื้อ แข็งแรง

รวม  3  โครงการ 550,000 550,000   550,000   550,000   550,000 

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565 หน้าที�



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนการชวยเหลือ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพ กองสวัสดิ

ผูสูงอายุที่ยากไร สงเคราะห ชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อเปนการแบงเบาภาระ สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูพิการมีคุณภาพ กองสวัสดิ

ของผูปกครอง สงเคราะห ชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

3 เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส เพื่อเปนการแบงเบาภาระ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูปวยโรคเอดสมี กองสวัสดิ

ของผูปกครอง เอดส สงเคราะห คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

4 สนับสนุนระบบหลักประกัน เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพสนับสนุนกองทุนระบบหลัก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนทราบถึง กองสวัสดิ

สุขภาพระดับทองถิ่น ของประชาชน ประกันสุขภาพทองถิ่น สนับสนุน การรักษาสุขภาพตนเอง การสังคม

รวม  4  โครงการ 7,250,000 7,250,000   7,250,000  7,250,000  7,250,000  

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานงบกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที�



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 1

1 กอสรางถนน คสล. (บริเวณ  เพื่อใหประชาชนไดรับความกอสรางถนน คสล. (บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานนางบัวผาลงแมน้ําปาสัก)  สะดวกในการสัญจรไปมา บานนางบัวผาลงแมน้ําปาสัก)  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

หมูที่ 1 ความยาว - เมตร ยาว - เมตร  

หนา 0.15 เมตร พรอมไฟแสงสวาง

2 กอสรางถนน คสล.(คอสะพาน)  เพื่อใหประชาชนไดรับความกอสรางถนน คสล.(คอสะพาน) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 600  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

เมตร หนา 0.15 เมตร

3 3.กอสรางถนน คสล. (ใตสะพาน  เพื่อใหประชาชนไดรับความ3.กอสรางถนน คสล. (ใตสะพาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ  ประชาชนไดรับความ กองชาง

อดิเรกสาร) หมูที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา อดิเรกสาร) ความยาว 100 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

กวาง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร

พรอมเรียงหินกันดินพัง ระยะทาง 150 เมตร กวาง 20 เมตร

4 กอสรางถนน คสล.(เขานอย)  เพื่อใหประชาชนไดรับความกอสรางถนน คสล.(เขานอย) 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 ที่กอสราง ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 500  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

เมตร หนา 0.15 เมตร

5 กอสรางถนนลูกรัง ชวงบาน  เพื่อใหประชาชนไดรับความกอสรางถนนลูกรัง ชวงบาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมออภินพ - เขา หมูที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา หมออภินพ - เขา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

6 กอสรางถนนลูกรัง  ภายใน  เพื่อใหประชาชนไดรับความกอสรางถนนลูกรัง  ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู 1 สะดวกในการสัญจรไปมา หมู 1 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

7 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อเปนการระบายน้ํา 1.กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 1 (ตอจากทอระบายน้ําลงแมน้ําปาสัก) ที่กอสราง ของชาวบาน

8 วางทอระบายน้ํา (ปอมยาม-ลง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําพรอมบอดักไข 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

แมน้ํา) หมูที่ 1  ที่กอสราง ของชาวบาน

9 วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 1 ชวงบานนายบุญม-ีบานนายแสวง ของชาวบาน

10 วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ชวงหลังบานผูใหญสมชัย หมูที่ 1 ชวงหลังบานผูใหญสมชัย ที่กอสราง ของชาวบาน

11 วางทอระบายน้ํา  หมูที่ 1 เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา  พรอมบอพัก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ชวงหนาบานนายจํานง สุขสวัสดิ์ ชวงหนาบานนายจํานง สุขสวัสดิ์ ที่กอสราง ของชาวบาน

12 เปลี่ยนรางระบายน้ําเปนวางทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนรางระบายน้ําเปนวางทอ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ระบายน้ําพรอมบอพัก  หมูที่ 1 ระบายน้ําพรอมบอพัก ชวงบานนางบัวผันถึงบานนายสมคิด ที่กอสราง ของชาวบาน

13 วางทอระบายน้ําพรอมบอดัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําพรอมบอดัก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ไขมัน หมูที่ 1 ไขมัน ชวงบานนายสมบัติ ถึงทอระบายน้ําทางลงแมน้ํา ที่กอสราง ของชาวบาน

14 ปรับปรุงรางระบายน้ําเปนทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา ปรับปรุงรางระบายน้ําเปนทอ 250,000    250,000     250,000     250,000    250,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

ระบายน้ําพรอมบอดักไขมัน ระบายน้ําพรอมบอดักไขมัน ชวงบานนางบัวผันถึงบานนายสมคิด ที่กอสราง ของชาวบาน

15 ขุดลอกคลองไสไกลงเขานอย เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองไสไกลงเขานอย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 1 ระยะทาง 1,000 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

16 ขุดคลองสงน้ํา (เชื่อมตอหมู เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดคลองสงน้ํา (เชื่อมตอหมู 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

1 - หมู 2) หมูที่ 1 1 - หมู 2) ที่กอสราง ของชาวบาน

17 ขุดคลองสงน้ํา (เชื่อมตอหมู เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดคลองสงน้ํา (เชื่อมตอหมู 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

1 - หมู 8) หมูที่ 1 1 - หมู 8) ที่กอสราง ของชาวบาน

18 ลงลูกรัง หมูที่ 1 เพื่อซอมแซมถนนที่เปน ลงลูกรัง (หลังคลองชลประทาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ  -ประชาชนไดรับความ กองชาง

หลุมเปนบอ ระยะทางยาว 1,500 เมตร (ทั้งสองฝง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

19 กอสรางแพเหล็ก หมูที่ 1 เพื่อใชในการทองเที่ยว กอสรางแพเหล็กบริเวณทาน้ําวัด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สองแคว ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

20 กอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 1 เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

สัญจรไปมา ชลประทานขนาด กวาง 3.20 เมตร ยาว 4.70 เมตร ที่กอสราง ไปมา

21 กอสรางทางลงแมน้ํา หมูที่ 1 เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางทางลงแมน้ํา 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

และใชประกอบพิธีงานตางๆ ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

22 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 1 (เขานอย) ขนาดยาว 17 เมตร  สูง 4 เมตร ที่กอสราง
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23 กอสรางระบบประปา  หมูที่ 1 เพื่อมีระบบประปาที่ดี กอสราง ขยายเขต ประปา หมูที 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

24 กอสรางแทงคน้ํา หมูที่ 1 เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางแทงคน้ํา จํานวน 1 แหง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

อุปโภค-บริโภค ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

25 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 1 ระหวางรอรถโดยสาร จํานวน 1 แหง ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ

26 โครงการซอมแซมประตูระบาย เพื่อซอมแซมประตูระบายน้ําซอมแซมประตูระบายชวงบริเวณ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนโครงการ เกษตรกรมีน้ําทําการเกษตรสํานักปลัด

น้ํา หมูที่ 1 ใหใชไดปกติ คอกวัว นายสระ คงชาญแพทย ที่ซอมแซม มากขึ้น กองชาง

หมูที่ 2

1 กอสรางถนน คสล. (วัดปา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (วัดปาดง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ดงพญาเย็น) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา พญาเย็น) ความยาว250 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

2 กอสรางถนน คสล. (รอบเขา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (รอบเขาวัด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

วัดถ้ําสิงห) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ถ้ําสิงห) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

3 ซอมแซม-ปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมแซม-ปรับปรุงถนน คสล. 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คสล. ทางเขาหมูบาน หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ทางเขาหมูบาน หมูที่ 2 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

4 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง (บาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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สะดวกในการสัญจรไปมา ทาสบก-เขาดาน) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

5 กอสรางถนนลูกรัง (สายวัด เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง (สายวัด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทาสบก) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ทาสบก) ความยาว 1,000 เมตร กวาง 4 เมตร พรอมบดอัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

6 ปรับปรุงถนนลูกรัง (คันคลอง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนลูกรัง (คันคลอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

วัดถ้ําสิงหฯ) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา วัดถ้ําสิงหฯ) โดยลงลูกรังบดอัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 500 เมตร

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง (คันคลอง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนลูกรัง (คันคลอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สงน้ํา) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา สงน้ํา) โดยลงลูกรังบดอัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง(สายเหนือ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเหนือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

วัดปาดงพญาเย็น) หมูที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา วัดปาดงพญาเย็น)โดยลงลูกรังบดอัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

9 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัววี เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัววี ชว 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 2 วัดถ้ําสิงห ถึง ถนนแสลงพันแกงคอย ขนาดปากรางกวาง 1.3 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

 ลึก 0.50 เมตร กนรางกวาง 0.30 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 400 เมตร 

10 ขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 2 เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกสระน้ํา (วัดถ้ําสิงห) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ของชาวบาน

11 กอสรางคลองสงน้ําชวงเขาวัด เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางคลองสงน้ํา ชวงเขาวัด 700,000    700,000     700,000     700,000    700,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ถึงบานทาสบก หมูที่ 2 ถึงบานทาสบก ของชาวบาน
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12 กอสรางบันไดลงแมน้ํา เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางบันไดลงแมน้ํา (บาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 2 และใชประกอบพิธีงานตางๆทาสบก) ขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 60 เมตร พรอมลาน คสล. ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

13 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 2 (ทางลงแมน้ําปาสัก) สูง 250 เมตร ยาว 10 เมตร ที่กอสราง

ทั้ง 2 ฝงขางทางพรอมไฟแสงสวาง  และเสาไฟ 2 ตน 

14 กอสรางเรียงหินกันดินพัง กอสรางเรียงหินกันดินพัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 2 จุดที่ 1 ทางลงแมน้ํา ที่กอสราง

จุดที่ 2 ทอระบายน้ําวัดทาสบก

15 วางทอประปา PVC เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล วางทอประปา PVC ขนาด 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

รอบเขาวัดถ้ําสิงห หมูที่ 2 ของน้ํา นิ้ว ยาว 1,680 เมตร รอบเขาวัดถ้ําฯ ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

16 กอสราง ขยายเขต ระบบ เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบประป 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ประปา  หมูที่ 2 ของน้ํา หมูที่ 2 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

17 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํารูป 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 2 อุปโภค-บริโภค เชมเปญ พรอมระบบประปา ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

บริเวณสระน้ําถ้ําสิงห

18 เจาะบอบาดาล หมูที่ 2 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาลพรอมซัมเมิรส 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง  และติดตั้งระบบโซลาเซล เพื่อการ ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง
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     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

เกษตร 6 จุด  ชวงไร 1.นางบรรจง การีหวาง, 2.นายบุญยัง ไชยแสง,  

3.นางทุเรียน ตรีมุข, 4.น.ส.รัตนา สุวรรณรัตน, 5.นายสมบัติ ไชยแสง, 6.นางตอม โพธิวงษ

19 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 2 ระหวางรอรถโดยสาร จํานวน 1 แหง ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ

20 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางศาลาอเนกประสงค 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

หมูที่ 2 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน สามารถเคลื่อนยายได พรอมติด 200,000    200,000     200,000     200,000    200,000    ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

ระบบไฟฟา

21 กอสรางซุมประตูเขาหมูบาน เพื่อประชาสัมพันธและบง กอสรางซุมประตูเขาหมูบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับทราบและ กองชาง

หมูที่ 2 บอกถึงแนวเขตของหมูบาน ที่กอสราง บงบอกแนวเขตของหมูบาน

22 กอสรางหองน้ํา สนามกีฬา เพื่อผูมาใชสนามกีฬาไดมี กอสรางหองน้ํา สนามกีฬา 700,000    700,000     700,000     700,000    700,000    จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีหองน้ําใช กองชาง

หมูที่ 2 หองน้ําใช ที่กอสราง เวลาทํากิจกกรมที่สนามกีฬา

23 โครงการกอสรางจุดพักสาย เพื่อใชตั้งจุดตรวจของสาย กอสรางจุดพักสายตรวจประจําห 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ไดรับทราบความเคลื่อน สํานักปลัด

ตรวจประจําหมูบาน หมูที่ 2 ตรวจในการปองกันภัยและ บาน  (จุดปากทางเขาหมูบาน) ที่กอสราง ไหวและมีความปลอดภัย กองชาง

อันตรายตาง ๆ มากขึ้น

24 โครงการติดตั้งกระจกโคงภาย เพื่อประชาชนจะไดสัญจร ติดตั้งกระจกโคงภายในหมูที่ 2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุและมีความ กองชาง

ในหมูที่ 2 ไปมาไดสะดวกและปลอดภัย ที่ติดตั้ง ปลอดภัยมากขึ้น

หมูที่ 3



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

1 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนไดรับความ 1.กอสรางถนน คสล. พรอมถมดิ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ  -ประชาชนไดรับความ กองชาง

สะดวกในการสัญจรไปมา (เชื่อมตอ ม.3-ม.9) ขนาดกวาง 4 เมตร  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

พรอมวางทอระบายน้ํา  ขนาด 1.00 เมตร

2 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 3 เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ชวงบาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

 นายออด - ซุมประตู ซอย 1 ที่กอสราง ของชาวบาน

3 วางทอระบายน้ํา (บริเวณ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บริเวณคลอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

คลองหมูบาน ซ.1-ซ.2) หมู 3 หมูบาน ซ.1-ซ.2) ขนาด 0.60 x 1.00  ที่กอสราง ของชาวบาน

เมตร ความยาว 400 เมตรพรอมบอพัก

4 วางทอระบายน้ํา (บานนาง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานนาง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บัวไข-ถนนสาธารณะ)หมูที่ 3 บัวไข-ถนนสาธารณะ) ที่กอสราง ของชาวบาน

5 วางทอระบายน้ํา (บานปา เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานปากรวย  200,000    200,000     200,000     200,000    200,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

กรวย - ตนมะขามใหญ หมู 3 ตนมะขามใหญ ที่กอสราง ของชาวบาน

6 วางทอระบายน้ํา บริเวณไหล เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา บริเวณไหล 400,000    400,000     400,000     400,000    400,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ถนนชวงบานนางเสวียง-ทาง ถนนชวงบานนางเสวียง-ทางเขา ที่กอสราง ของชาวบาน

เขาเขาคอก หมูที่ 3 เขาคอก

7 วางทอระบายน้ํา (ทางลงแม เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (ทางลงแมน้ํา) 250,000    250,000     250,000     250,000    250,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

น้ํา) หมูที่ 3 ที่กอสราง ของชาวบาน

8 กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 3 เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางฝายน้ําลนพรอม 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บล็อกคอนเวิรค ชวงโคงตัวเอสนานายบุญมี (นาคอก) ที่กอสราง

9 กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 3 กอสรางฝายน้ําลนชวงที่นางบัวไ 300,000    300,000     300,000     300,000    300,000    จํานวนโครงการ เกษตรกรมีน้ําใชทําการ กองชาง

ดิษคลี ที่กอสราง เกษตรไดอยางทั่วถึง

10 ขุดลอกสระสาธารณะ(นาคอก) เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกสระสาธารณะ (นาคอก) 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

หมูที่ 3 จํานวน 3 บอ (สระบัว, สระโงง, สระยาว) ที่กอสราง ชาวบาน

11 ขุดลอกคลอง (คลองยาว) เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (คลองยาว) ขนาด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

หมูที่ 3 กวาง 3 เมตรยาว 2,000 เมตร ที่กอสราง ชาวบาน

12 กอสรางแพเหล็ก หมูที่ 3 เพื่อใชในการทองเที่ยว กอสรางแพเหล็ก (บริเวณทา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

น้ํา) จํานวน 1 หลัง ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

13 กอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 3 เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล.บริเวณ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

สัญจรไปมา สระยาว ที่กอสราง ไปมา

14 กอสรางบันไดลงแมน้ํา เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางทางลงแมน้ํา พรอม 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 3 และใชประกอบพิธีงานตางๆบันไดลงแมน้ํา (บริเวณระบบประปาหมูบาน) ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

15 กอสรางผนังกั้นดินพังแมน้ํา เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางผนังกั้นดินพัง ตามแนว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง

ปาสักบริเวณประปาหมู 3 ทลาย แมน้ําปาสักบริเวณประปาหมูบาน ที่กอสราง
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แบบ ผ. 02

16 กอสรางผนังกั้นดินพัง หมู 3 เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรตางผนังกั้นดินพังพรอม 800,000    800,000     800,000     800,000    800,000    จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง

(บริเวณที่เชื่อมตอ หมูที่ 9) ทลาย ถมลูกรังและวางทอระบายน้ํา(บริเวณที่เชื่อมตอ หมูที่ 9) ที่กอสราง

17 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบประป 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

 หมูที่ 3 ของน้ํา และระบบประปาที่ดี ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

18 วางทอเมนตประปาใหมจาก เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล วางทอเมนตประปาใหมจาก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

เดิมทอ PVC เปนทอPE หมู 3 ของน้ํา เดิมทอ PVC เปนทอ PE ขนาด 2 นิ้ว ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

19 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํารูป 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 3 อุปโภค-บริโภค เชมเปญ พรอมระบบประปา ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

20 เจาะบอบาดาล หมูที่ 3 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล (นาคอก) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

21 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 3 ระหวางรอรถโดยสาร จํานวน 1 แหง ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ

22 กอสรางลาน คสล. หมูที่ 3 เพื่อใชเปนลานกีฬาและ
กอสรางลาน คสล. จานวน 1

 แหง
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ทํากิจกรรมในหมูบาน ที่กอสราง ในการออกกําลังกาย

23 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางตอเติมอาคารอเนกประ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

หมูที่ 3 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน กิจกรรม

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อเปนการสงเสริมการ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีสุขภาพที่แข็ง กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

หมูที่  3 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ที่จัดซื้อ แรงเพิ่มมากขึ้น

24 ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬา เพื่อใชเปนสถานที่ออก ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬาภาย 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนครั้งที่ ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง

หมูที่ 3 กําลังกาย  และเปนสถานที่ ใน หมูที่ 3 ที่ปรับปรุง การออกกําลังกาย  และพัก

พักผอนหยอนใจ ผอนหยอนใจในหมูบาน

หมูที่ 4

1 กอสรางถนน คสล. (บานสม- เพื่อใหประชาชนไดรับความ 1.กอสรางถนน คสล. (บานสม- 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

พงษ  พิมมณ)ี หมูที่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา พงษ  พิมมณ)ี ขนาดกวาง 4 เมตร  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  

2 กอสรางถนน คสล. ซอยบอ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. ซอยบอ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ลูกรังนายสนับ ปองจิตใส   สะดวกในการสัญจรไปมา ลูกรังนายสนับ ปองจิตใส   ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

หมูที่ 4 พรอมขยายเขตไฟฟา

3 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง (เลาะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา คลองชลประทาน) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

4 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง  (ซอยรุงเรือง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สะดวกในการสัญจรไปมา  โรงเรียน) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

5 วางทอระบายน้ําคสล. (บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายสมศักดิ์  สุขสวัสดิ์)หมู 4 นายสมศักดิ์  สุขสวัสดิ์) ที่กอสราง ของชาวบาน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

6 วางทอระบายน้ําคสล.(บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ผูชวยวิรัตน) หมู 4 ผูชวยวิรัตน) ที่กอสราง ของชาวบาน

7 วางทอระบายน้ําคสล. (บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายอํานาจ เพ็งชะตา) หมู 4 นายอํานาจ  เพ็งชะตา) ที่กอสราง ของชาวบาน

8 วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (บาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางแถว  ดวงที่สุด) หมูที่ 4 นางแถว  ดวงที่สุด) ที่กอสราง ของชาวบาน

9 ขุดคลอง หมูที่ 4 เพื่อเปนการระบายน้ํา 1.ขุดคลองไสไก ชวงที่ลุงแน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

ที่กอสราง ชาวบาน

10 กอสรางแพเหล็ก หมูที่ 4 เพื่อใชในการทองเที่ยว กอสรางแพเหล็ก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

11 กอสรางสะพาน คสล. (ชวง เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. (ชวงนา 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นานางปราง) หมูที่ 4 สัญจรไปมา นางปราง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

กอสรางสะพาน คสล. (ขาม เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. (ขามคลอ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คลองสงน้ํา) หมูที่ 4 สัญจรไปมา สงน้ํา) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

12 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

 หมูที่ 4 ของน้ํา และระบบประปาที่ดปีระปา  หมูที่ 4 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

13 เจาะบอบาดาล หมูที่ 4 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร 500,000    500,000     500,000     500,000    500,000    จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

บริโภคอยางทั่วถึง จํานวน 2 แหง พรอมวางทอประปา ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่ม เพื่อใหประชาชนมีน้ําที่ จัดซื้อ/ปรับปรุงเครื่องกรองน้ําดื 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 4 (บานหาดสองแควใต) สะอาดไวอุปโภค-บริโภค ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

14 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

 หมูที่ 4 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

15 จัดซื้อที่ดิน หมูที่ 4 เพื่อใชประโยชนในทาง จัดซื้อที่ดิน  เพื่อสําหรับใชเปน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานสัญจรไป-มา กองชาง

ราชการ พื้นที่สาธารณะประโยชน ที่กอสราง สะดวก

16 ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 4 ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟสนามกีฬาสนามกีฬาร.ร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีสถานที่ออก กองชาง

เพียงพอในการสัญจรไปมา วัดหาดสองแควฯ ที่กอสราง กําลังกายที่ปลอดภัย

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  -เพื่อเปนการสงเสริมการ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ  -ชาวบานมีสุขภาพที่แข็ง กองชาง

หมูที่  4 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ที่จัดซื้อ แรงเพิ่มมากขึ้น

17 ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬา เพื่อใชเปนสถานที่ออก ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬาภาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง

หมูที่ 4 กําลังกาย  และเปนสถานที่ ใน หมูที่ 4 ที่ปรับปรุง การออกกําลังกาย  และพัก

พักผอนหยอนใจ ผอนหยอนใจในหมูบาน

หมูที่ 5

1 กอสรางถนน คสล. (บานนาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บานนาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บุญเลิศ  เฉลิมวัฒน) หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา บุญเลิศ  เฉลิมวัฒน) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

2 กอสรางถนน คสล. (บังอร เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บังอร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

 กรมแสง) หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา  กรมแสง)ขนาดกวาง 3.50 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

 ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

3 กอสรางถนนคสล. (บานนาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บานนาย 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ศักดา  ภานุมาศ) หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ศักดา  ภานุมาศ) ความยาว 80 เมตร  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

4 กอสรางถนน คสล. (บานนาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บานนาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

โมง หนูทอง) หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา โมง หนูทอง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

5 กอสรางถนนลูกรัง (ซอยบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง (ซอยบาน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายประดิษฐ เฉลิมวัฒน)ม.5 สะดวกในการสัญจรไปมา นายประดิษฐ  เฉลิมวัฒน)ความยาว 150 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

6 ขยายถนนพรอมลงลูกรังชวง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายถนนพรอมลงลูกรังชวง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานอินทศร หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา บานอินทศร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

7 ลงลูกรังเลาะกลุมเขาขุยถึงชวง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ลงลูกรังเลาะกลุมเขาขุยถึงชวง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานนางสมพร เมธา หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา บานนางสมพร เมธา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

8 กอสรางถนนลูกรังเรียบลําราง เพื่อใหประชาชนไดรับความ 4กอสรางถนนลูกรังเรียบลําราง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สาธารณะและเขาขุย ม.5 สะดวกในการสัญจรไปมา สาธารณะและเรียบเขาขุย ความยาว 2,200 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

9 กอสรางถนนลูกรังบานคําใหญ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรังบานคําใหญ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี
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แบบ ผ. 02

10 6.กอสรางถนนลูกรังชวงเขาขุยถึง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรังชวงเขาขุยถึง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถ้ําสะอาด หมูที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ถ้ําสะอาด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

11 กอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู 5 เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู 5 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ที่กอสราง ของชาวบาน

12 กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 5 เพื่อเปนการระบายน้ํา 1.กอสรางฝายน้ําลน 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

2.ปรับปรุง/ตอเติมฝายคําใหญ ที่กอสราง

3.ซอมฝายน้ําลน

13 ขุดลอกคลอง หมู 5,(ขางบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง หมู 5, 7(ขางบาน 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

ผญ.ราชัญ คลองคําใหญ) ผญ.ราชัญ คลองคําใหญ) ที่กอสราง ชาวบาน

14 ขุดลอกคลอง (หนาบานนาย เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (หนาบานนาย 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

สํารวย ซ.4) หมูที่ 5
สารวย ซ.4) ระยะทาง 300 

เมตร
ที่กอสราง ชาวบาน

15 ขุดลอกคลองหนาไรนายสมคิด เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองหนาไรนายสมคิด  70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

หมูที่ 5 พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน ที่กอสราง ชาวบาน

16 ขุดลอกคลอง (ชวงบริเวณ เพื่อเปนการระบายน้ํา
ขุดลอกคลอง (ชวงบรเวณ 

ซอย 3
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

 ซอย 3 คําใหญ) หมูที่ 5 คําใหญ) ที่กอสราง ชาวบาน

17 กอสรางบันไดลงคลองคําใหญ เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางบันไดลงคลองสงน้ํา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 5 และใชประกอบพิธีงานตางๆฝายคําใหญ ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

18 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง ชวงบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเชาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 5 เกษตรตําบล ที่กอสราง

19 ยายหอถังเชมเปญ  หมูที่ 5 เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ ยายหอถังแชมเปญ จากบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

อุปโภค-บริโภค นายสมร ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

20 เจาะบอบาดาล หมูที่ 5 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค 1.เจาะบอบาดาล หมูที่ 5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง 2.เจาะบอบาดาล (วัดถ้ําสะอาด) ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

3.เจาะบอบาดาลเ(เขาขุย)

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําที่ จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 5 สะอาดไวอุปโภค-บริโภค ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

21 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

หมูที่ 5 ระหวางรอรถโดยสาร จํานวน 3 แหง แยกวัดถ้ําสะอาด ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ

สามแยกคําใหญ, ชวงหนาบานนางบังอร  กรมแสง)

22 กอสรางลานกีฬา หมูที่ 5 เพื่อใชเปนลานกีฬาและ กอสรางลานกีฬา  พรอม 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวนโครงการ  ทําใหประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ทํากิจกรรมในหมูบาน อุปกรณออกกําลังกาย ที่กอสราง ในการออกกําลังกาย

23 กอสรางอาคารอเนกประสงค  -เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

หมูที่ 5 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน จํานวน 1 แหง ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

หมูที่ 6
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แบบ ผ. 02

1 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล.(คันคลอง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สะดวกในการสัญจรไปมา สงน้ํา) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

2 ขยายไหลทาง ทางเขาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายไหลทาง ทางเขาหมูบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

3 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (หลังบาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ความสะดวกในการสัญจร นายสมาน - ที่สาธารณะ) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

4 วางทอระบายน้ํา หมูที่ 6 เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 6 ที่กอสราง ของชาวบาน

5 ขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 6 เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกสระน้ํา จํานวน 2 แหง 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

(สระน้ําสาธารณะหมูบาน และสระน้ําชวงบานนายควร) ที่กอสราง ชาวบาน

6 ปรับปรุงทางลงแมน้ํา พรอม  -เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา ปรับปรุงทางลงแมน้ํา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

เรียงหิน  หมูที่ 6 และใชประกอบพิธีงานตางๆ ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

7 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเชาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 6 พรอมทางระบายน้ําลงแมน้ํา (ที่สาธารณะประโยชนปาชา) ที่กอสราง

8 กอสรางระบบประปา หมูที่ 6 เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล 1. กอสราง ขยายเขต ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

 ของน้ําและระบบประปาที่ ประปา  หมูที่ 6 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี
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9 วางทอเมนตประปาใหมจาก เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล วางทอเมนตประปาใหมจาก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

เดิมทอ PVC เปนทอPE หมู 6 ของน้ํา เดิมทอ PVC เปนทอ PE ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

10 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํารูป 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 6 อุปโภค-บริโภค เชมเปญ พรอมระบบประปา ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

11 เจาะบอบาดาล หมูที่ 6 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค 1.เจาะบอบาดาล จํานวน 1 แห 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง พรอมซัมเมอรส ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

2. ปรับปรุงบอบาดาล 250,000    250,000     250,000     250,000    250,000    

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําที่ จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 6 สะอาดไวอุปโภค-บริโภค ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

12 กอสรางอาคารอเนกประสงค  -เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

หมูที่ 6 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ หนวยงานอื่น

13 จัดซื้อที่ดิน  หมูที่ 6 เพื่อใชประโยชนในทาง 1.จัดซื้อที่ดิน  เพื่อเปนทางเขา 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานสัญจรไป-มา กองชาง

ราชการ ออกของชาวบานหรือเปนพื้นที่ ที่กอสราง สะดวก

สาธารณประโยชน

จัดซื้ออุปกรณเครื่องเลน  -เพื่อเปนการสงเสริมการ จัดซื้ออุปกรณเครื่องเลน  และ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีสุขภาพที่แข็ง กองชาง

หมูที่  6 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เครื่องออกกําลังกาย ที่จัดซื้อ แรงเพิ่มมากขึ้น

14 กอสรางสวนสุขภาพ หมูที่ 6  -เพื่อใชเปนสถานที่ออก กอสรางสวนสุขภาพภายใน 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนโครงการ  ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

กําลังกาย  และเปนสถานที่ หมูบาน ที่กอสราง การออกกําลังกาย  และพัก

พักผอนหยอนใจ ผอนหยอนใจในหมูบาน

หมูที่ 7

1 กอสรางถนน คสล.(รร.วัดถ้ํา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (รร.วัดถ้ําเต 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

เตา-บานนายแวว วันทา)ม.7 สะดวกในการสัญจรไปมา บานนายแวว  วันทา) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว - เมตร หนา 0.15 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

2 กอสรางถนน คสล. (ทางเขา เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (ทางเขา 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานนางสําอางค) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา บานนางสําอางค) ขนาดกวาง3 เมตร ยาว - เมตร  ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอขนาด 0.60x 1.00 เมตร จํานวน 4 ทอน

3 กอสรางถนน คสล.พรอมราง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล.พรอมราง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ระบายน้ํา ซ.5 หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ระบายน้ํา ซ.5 (บานนายศักดิ์ คัมภิรานนท) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

4 กอสรางถนน คสล.(ซอยบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (ซอยบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายบุญเลิศ) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา นายบุญเลิศ) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

5 กอสรางถนนลาดยาง (ซอย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง (ซอยนิคม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นิคมจัดสรรฯ ซอย 4) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา จัดสรรฯ ซอย 4) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง(ซอย 3 เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนลาดยาง (ซอย 3 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานคําใหญ) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา บานคําใหญ) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

7 กอสรางถนนลาดยาง สาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง สาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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ซอย 4 ซายหมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ซอย 4 ซาย (บานถ้ําเตา-เขตวัด ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

เขาขุย กวาง 6 เมตร ยาง 550 เมตร

8 กอสรางถนนลูกรัง (ซอยหลัง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง (ซอยหลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

โรงเรียน-ซอย 5) หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา โรงเรียน-ซอย 5) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

9 กอสรางถนนลูกรังชวงาถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง ชวงหนาถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ซอย 4–บานนายทวี หมูที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ซอย 4 – บานนายทวี  หมูที่ 7 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

10 วางทอระบายน้ํา(ทางเขาออก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (ทางเขาออก 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ไร นายจําลอง) หมูที่ 7 ไร นายจําลอง) ที่กอสราง ของชาวบาน

11 วางทอระบายน้ํา (ซอย 4) เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (ซอย 4) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 7 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร  พรอมเรียงหินหนา-หลัง และลูกรังกลบหลังทอ ที่กอสราง ของชาวบาน

12 วางทอระบายน้ําชวงบานนาย เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําชวงบานนาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นาค ยอดสุวรรณ-ซอย 3 ม.7 นาค ยอดสุวรรณ - ซอย 3 ที่กอสราง ของชาวบาน

13 กอสรางทอลอดเหลี่ยม(ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา 4.กอสรางทอลอดเหลี่ยม จาก 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นิคมจัดสรร-เขตติดตอ หมู 5) นิคมจัดสรร-เขตติดตอ หมู 5 ที่กอสราง ของชาวบาน

หมูที่ 7 เพื่อเปนการระบายน้ํา จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

14 วางทอลอดเหลี่ยม (ซอย 5) วางทอลอดเหลี่ยม (ซอย 5) 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ที่กอสราง ของชาวบาน

หมูที่ 7 เพื่อเปนการระบายน้ํา จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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15 ปรับปรุงเปลี่ยนทอระบายน้ํา ปรับปรุงเปลี่ยนทอระบายน้ํา 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ที่กอสราง ของชาวบาน

หมูที่ 7 เพื่อเปนการระบายน้ํา เปนขนาด 1.20 เมตร ซอย 4 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ชวงบาน นายณัฐพงศ จงสกุล ที่กอสราง ของชาวบาน

16 เปลี่ยนทอระบายน้ําเปน เพื่อเปนการระบายน้ํา 7.เปลี่ยนทอระบายน้ําเปนบล็อก 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บล็อกคอนเวิรส หมูที่ 7 คอนเวิรส (ซอย 5 13 จุด, ซอย 4 13 จุด, ซอย 3 12 จุด) ที่กอสราง ของชาวบาน

17 ขุดลอกคลอง (ซอย 3, 4, 5) เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (ซอย 3, 4, 5) 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ขุดลอกคลอง หมูที่ 7 ขุดลอกคลอง ขนาดกวาง 3 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

ลึก 2 เมตร ระยะทางประมาณ 1,050 เมตร พรอม

วางทอระบายน้ํา ขนาด 1.00 x 1.00เมตร จํานวน 125 ทอน

18 ขุดลอกคลอง (วัดถ้ําเตา-วัด เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (วัดถ้ําเตา-วัด 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

คําใหญ) หมูที่ 7 คําใหญ) ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 200 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

19 ขุดลอกคลอง ซอย 4 (ดาน เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง ซอย 4 (ดาน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ลางซาย) หมูที่ 7 ลางซาย) ที่กอสราง ของชาวบาน

20 ขุดลอกคลองระบายน้ํา (หนา เพื่อเปนการระบายน้ํา 4.ขุดลอกคลองระบายน้ํา (หนา 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

วัดถ้ําเตา-หนาโรงเรียนวัด วัดถ้ําเตา-หนาโรงเรียนวัดถ้ําเตา) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 800 ที่กอสราง ของชาวบาน

ถ้ําเตา) หมูที่ 7 เมตร ลึก 1.50 เมตร พรอมวางทอคสล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร

จํานวน 1 จุด ๆ ละ 6 ทอน พรอมลงลูกรังและเรียงหิน
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21 กอสรางอางเก็บน้ํา(เขาคราว) เพื่อเก็บน้ําไวใช กอสรางอางเก็บน้ํา (เขาคราว) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดมีน้ําไวใช กองชาง

หมูที่ 7 ที่กอสราง

22 ขุดลอกคลอง ซอย 4 (ดาน เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง ซอย 4 (ดาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ลาง)  หมูที่ 7 ลาง) และขุดเจาะหิน พรอมวางทอลอดเหลี่ยม ที่กอสราง ของชาวบาน

23 ขุดลอกคลองระบายน้ํา (ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองระบายน้ํา (ชวง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

สามแยกซอย 5-หนาโรงเรียน สามแยก ซอย 5- หนาโรงเรียนวัดถ้ําเตา) ที่กอสราง ของชาวบาน

วัดถ้ําเตา) หมูที่ 7 พรอมวางทอคสล. 

24 1.กอสรางสะพาน คสล. (ซอย เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. (ซอย 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

หลัง รร.วัดถ้ําเตา)  หมูที่ 7 สัญจรไปมา หลัง รร.วัดถ้ําเตา)  ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 15 เมตร ที่กอสราง ไปมา

25 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพานขามคลอง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

(ซอยบานนายบุญเลิศ) หมู 7 สัญจรไปมา (ซอยบานนายบุญเลิศ) ที่กอสราง ไปมา

26 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพานขามคลอง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

(ชวงบานนางจันแกว) หมูที่ 7 สัญจรไปมา (ชวงบานนางจันแกว ถมเถื่อน) ที่กอสราง ไปมา

27 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

และกําแพงกันดินพัง ถนน และกําแพงกันดินพัง ถนน ซอย 5 ที่กอสราง

ซอย 5 หมูที่ 7

28 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ 2.กอสรางเรียงหินกันดินพัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน
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(บานนางทุเรียน, นายมนัส) (บานนางทุเรียน, นายมนัส) ที่กอสราง

หมูที่ 7

29 กอสรางที่อานหนังสือพิมพ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบกอสรางที่อานหนังสือพิมพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบ กองชาง

ประจําหมูบาน หมูที่ 7 ขาวสาร ประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง พรอมบอรดประชาสัมพันธ ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

30 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด 1.กอสรางลาน คสล. พรอมหลัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ  -ทําใหชาวบานมีสถานที่จัดกองชาง

หมูที่ 7 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน คุมอเนกประสงค ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

31  ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 7 ประชาชนไดรับแสงสวาง 1.ติดตั้งไฟกระพริบทางแยก 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความ กองชาง

เพียงพอในการสัญจรไปมา  และทางโคง (ซอย3, 4, 5 และ ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

โคงหนาโรงเรียน) จํานวน  4 จุด จํานวน 6 ดวง พรอมอุปกรณติดตั้ง

2.ติดตั้งไฟแสงสวางทุกแยก

3.ติดตั้งไฟแสงสวาง ซอยนิคม

จัดสรร

หมูที่ 8

1 กอสรางถนน คสล. ชวงบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายโจะ หมูที่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา เมตร ยาว - เมตร หนา 0.15 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

พรอมวางทอระบายน้ํา ชวงบานนายโจะถึงลงแมน้ําปาสัก

2 กอสรางถนน คสล.ชวงคลอง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. ชวงคลองชา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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ชาง หมูที่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

3 ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 8 ที่กอสราง ของชาวบาน

4 จัดทําฝาปูนปดรางระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ทําฝาปูนปดรางระบายน้ําทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 8 ลงแมน้ําปาสัก ทาบานเหนือ ทาศาลา ซ.1 ที่กอสราง ของชาวบาน

5 วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง 250,000    250,000     250,000     250,000    250,000    จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางเขียน อินทรักษา)หมูที่ 8 นางเขียน อินทรักษา) ที่กอสราง ของชาวบาน

6 วางทอสงน้ํา คสล. เพื่อการ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอสงน้ํา คสล. เพื่อการเกษ 30,000      30,000       30,000       30,000      30,000      จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เกษตร หมูที่ 8 ที่กอสราง ของชาวบาน

7 วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวงทาง 400,000    400,000     400,000     400,000    400,000    จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ทางขามติดคลองชาง) หมู 8 ขามติดคลองชาง) ที่กอสราง ของชาวบาน

8 วางทอระบายน้ํา คสล. ชวงที่ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมลง 45,000      45,000       45,000       45,000      45,000      จํานวนโครงการ  ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายบุญเลิศ ชัยพรม หมูที่ 8 ลูกรัง ชวงที่นายบุญเลิศ ชัยพรม ที่กอสราง ของชาวบาน

9 กอสรางบันไดลงแมน้ํา หมู 8 เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสรางบันไดลงแมน้ํา   550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

และใชประกอบพิธีงานตางๆขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

พรอมทําตาขายกันดินพัง  และมีชานลอยดานติดน้ํา ขนาด 4 x 5 เมตร

10 กอสรางบันไดลงแมน้ํา กอสรางบันไดลงแมน้ํา 800,000    800,000     800,000     800,000    800,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง
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แบบ ผ. 02

(บริเวณทาสูบน้ํา) หมูที่ 8 (บริเวณทาสูบน้ํา) ที่กอสราง ชาวบาน

11 กอสรางแผนกั้นกันดินพัง  -เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางแผนกั้นกันดินพัง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

(หูชาง) หมูที่ 8 ที่กอสราง

12 กอสรางผนังกั้นดินพังหมูที่ 8 เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางผนังกั้นดินพัง ตามแนว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง

ทลาย แมน้ําปาสัก (พรอมถนน คสล.) ที่กอสราง

13 กอสราง ขยายเขต ระบบ  -เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหลกอสราง ขยายเขต ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ประปา  หมูที่ 8 ของน้ํา และระบบประปาที่ ประปา  หมูที่ 8 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี

14 วางทอประปาทอ ภายใน  -เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหลวางทอประปาทอ PVC ขนาด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ทุกครัวเรือน หมูที่ 8 ของน้ํา 1 1/2 นิ้ว ภายในทุกครัวเรือน ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

15 ปรับปรุงบอบาดาล หมูที่ 8 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค ปรับปรุงบอบาดาล (รพ.สต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง ทาคลอ) ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

16 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด 1.กอสรางปอมยาม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

หมูที่ 8 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

17 ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 8 ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟ/ปรับปรุงแสงสวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความ กองชาง

เพียงพอในการสัญจรไปมา (สปอรทไลท) พรอมหมอแปลง ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

18 โครงการติดตั้งแผงตาขายเหล็ก เพื่อปองกันเวลาที่ชาวบาน ติดตั้งแผงตาขายเหล็กกั้นสนาม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันการเกิดความเสีย กองชาง
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แบบ ผ. 02

กั้นสนามลานกีฬา หมูที่ 8 เลนกีฬาที่สนาม ลานกีฬา ที่ติดตั้ง หายจากการเลนกีฬา

หมูที่ 9

1 กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ระหวาง หมู 9 และ หมู 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ระหวาง หมู 9 และ หมู 3 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

2 กอสรางทางเดินเทาบริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางทางเดินเทา ชวงบริเวณ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถนนหนาวัดทาคลอใต หมู 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ถนนหนาวัดทาคลอใต ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

3 กอสรางถนน คสล. (บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บริเวณ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ระหวาง ซ. 2 กับ ซ. 3)หมู 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ระหวาง ซอย 2 กับ ซอย 3) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

4 กอสรางถนน คสล. (บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. (บริเวณ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ซอย 1 ) หมูที่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ซอย 1 บานนายประยงค ถึงบานนายจํานง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

5 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรังเลาะเขา 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ความสะดวกในการสัญจร ทาคลอใต (ในวัดทาคลอใต) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

6 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณ เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําบริเวณ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ในวัดทาคลอใต หมูที่ 9 ในวัดทาคลอใต ที่กอสราง ของชาวบาน

7 กอสรางรางระบายน้ําบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอ 250000 250000 250000 250000 250000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางแบค–เขตทางรถไฟ  ม.9 พัก หนาบานนางแบค – เขตทางรถไฟ ที่กอสราง ของชาวบาน

8 กอสรางรางระบายน้ํา ซ.3 - เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ซ.3 - ซ.5 400,000    400,000     400,000     400,000    400,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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แบบ ผ. 02

ซ.5 หมูที่ 9 ที่กอสราง ของชาวบาน

9 วางทอระบายน้ํา คสล.(เชื่อม เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (เชื่อม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ตอระหวางหมูที่ 9กับหมูที่ 3) ตอระหวาง หมูที่ 9 กับหมูที่ 3) ที่กอสราง ของชาวบาน

10 วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา คสล. (ชวง 450,000    450,000     450,000     450,000    450,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ทางโคงตนโพธิ–์หนาวัด)ม.9 ทางโคงตนโพธิ์ – หนาวัด) ที่กอสราง ของชาวบาน

11 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 250,000    250,000     250,000     250,000    250,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ตรงขามบานนางแบค – เขต ตรงขามบานนางแบค – เขตทางรถไฟ ที่กอสราง ของชาวบาน

ทางรถไฟ หมูที่ 9

12 วางทอระบายน้ํา (หนาบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (หนาบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางศรีนวล-นายสะอาด) ม.9 นางศรีนวล-บานนายสะอาด) ที่กอสราง ของชาวบาน

13 วางทอระบายน้ําซอย 1 ถึง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา ซอย 1 ถึง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ทางลงแมน้ําปาสัก หมูที่ 9 ทางลงแมน้ําปาสัก ที่กอสราง ของชาวบาน

14 วางทอระบายน้ําพรอมบอ เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

พักชวงทาคลอซอย 1 หมูที่ 9 ชวงทาคลอ ซอย 1 ที่กอสราง ของชาวบาน

15 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพัง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

หมูที่ 9 ที่กอสราง

16 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง
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แบบ ผ. 02

 หมูที่ 9 ของน้ํา และระบบประปาที่ ประปา  หมูที่ 9 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี

17 ยายหอถังประปา หมูที่ 9 เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ
ยายหอถงประปา จากจุดเดม

ไป
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

อุปโภค-บริโภค ติดตั้งในวัดทาคลอใต ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

18 เจาะบอบาดาล หมูที่ 9  -เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภคเจาะบอบาดาล พรอมถังน้ํา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง แชมเปญ  จํานวน 2 ถัง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

19 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 500,000    500,000     500,000     500,000    500,000    จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

หมูที่ 9 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน ในบริเวณวัดทาคลอใต ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

20 ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 9 ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟทางสาธารณกิ่งเดี่ยวแบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความ กองชาง

เพียงพอในการสัญจรไปมา โซลาเซล ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

21 โครงการติดตั้งปายเตือนเขต เพื่อประชาชนจะไดสัญจร ติดตั้งปายเตือนเขตชุมชนลดคว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุและมีความ กองชาง

ชุมชนลดความเร็วของพาหนะ ไปมาไดสะดวกและปลอดภัยเร็วของพาหนะทุกชนิด ที่ติดตั้ง ปลอดภัยมากขึ้น

ทุกชนิด หมู 9

หมูที่ 10

1 กอสรางถนน คสล. ชวงบาน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนน คสล. (นางปนิดา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นางปนิดา บุญยัง หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร บุญยัง) พรอมบดอัดแนน ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

2 กอสรางถนน คสล. พรอมวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนน คสล. พรอมวาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 02

ทอระบายน้ํา  หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร ทอระบายน้ํา ขนาดกวาง 4 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

3 กอสรางถนน คสล. พรอมวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนน คสล. พรอมวาง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทอระบายน้ําชวงบานนายบุญลือ ความสะดวกในการสัญจร ทอระบายน้ําและกอสรางทางเทา ชวงบานนายบุญลือ ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

หมูที่ 10

4 กอสรางถนนลูกรัง (หนาวัด เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (หนาวัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทาคลอ-ทางรถไฟ) หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร ทาคลอ-ทางรถไฟ) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

5 กอสรางถนนลูกรัง (ชวงถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (ชวงถนน 250,000    250,000     250,000     250,000    250,000    จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถ้ําสะอาด-นาคอก) หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร ถ้ําสะอาด-นาคอก) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

6 กอสรางถนนลูกรัง (ชวงหนาวัด เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (ชวงหนาวัด 400,000    400,000     400,000     400,000    400,000    จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทาคลอเหนือถึงทางรถไฟ) ม.10 ความสะดวกในการสัญจร ทาคลอเหนือถึงทางรถไฟ) พรอมวางทอระบายน้ํา ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

7 วางทอระบายน้ํา (บานนาย เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานนาย 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ประสาท  วงควิหก) หมูที่ 10 ประสาท  วงควิหก) วางทอระบายน้ํา ที่กอสราง ของชาวบาน

ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 15 ทอน พรอมบอพักน้ํา

ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 4 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก

8 วางทอระบายน้ํา (บริเวณบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บริเวณบาน 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายแสวง  ปานวงค) หมูที่ 10 นายแสวง  ปานวงค) ที่กอสราง ของชาวบาน

9 วางทอระบายน้ํา (บานนาย เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานนาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

เกรียงไกร  มีชอบ) หมูที่ 10 เกรียงไกร  มีชอบ) ที่กอสราง ของชาวบาน

10 เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอเล็ก เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอเล็ก 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เปนทอใหญ บานนายสุวรรณ ม.10 เปนทอใหญ บานนายสุวรรณ ที่กอสราง ของชาวบาน

11 วางทอระบายน้ํา (บานนาง เพื่อเปนการระบายน้ํา 5.วางทอระบายน้ํา (บานนาง 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

อัญชัญ  มานะการ ) หมูที่ 10 อัญชัญ  มานะการ ) ที่กอสราง ของชาวบาน

12 เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอ 350,000    350,000     350,000     350,000    350,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

เล็กเปนทอใหญ บานนางอังคณา เล็กเปนทอใหญ บานนางอังคณา ที่กอสราง ของชาวบาน

และวางทอระบายน้ําพรอมบอ และวางทอระบายน้ําพรอมบอ

พัก ถึงวัดทาคลอเหนือ หมูที่ 10 พัก ถึงวัดทาคลอเหนือ

13 วางทอระบายน้ํา ชวงบานนาง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา ชวงบานนาง 300,000    300,000     300,000     300,000    300,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บุญธรรม พิมพมาตร–บานนายเลง บุญธรรม พิมพมาตร – บานนายเลง  (เชื่อมรางระบายน้ําเดิม) ขนาด0.60x1 เมตร ที่กอสราง ของชาวบาน

หมูที่ 10

14 8.วางทอระบายน้ํา (บานปาเล็ก) เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (บานปาเล็ก) 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หมูที่ 10 ที่กอสราง ของชาวบาน

15 วางทอระบายน้ํา ชวงบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา ชวงบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางบุญธรรม พิมพมาตร – บาน นางบุญธรรม พิมพมาตร – บาน ที่กอสราง ของชาวบาน

นายบุญสง ดวงที่สุด หมูที่ 10 นายบุญสง ดวงที่สุด (เชื่อมรางระบายน้ําเดิม)
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แบบ ผ. 02

16 วางทอระบายน้ําชวงบานนาง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําชวงบานนาง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

กรณิการ มีเจตนา, บานประจวบ กรณิการ  มีเจตนา,  บานประจวบ  บุญยัง  ที่กอสราง ของชาวบาน

บุญยัง หมูที่ 10

17 ขุดลอกคลอง (วัดถ้ํานิมิตรมังกร- เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (วัดถ้ํานิมิตรมังกร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หนานาคอก) หมูที่ 10 หนานาคอก) ที่กอสราง ของชาวบาน

18 ขุดลอกคลอง (บริเวณถนนรถไฟ เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (บริเวณถนนรถไฟ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

 ทั้ง 2 ทาง) หมูที่ 10 หมูที่ 3 - หมูที่ 11 ทั้ง 2 ทาง) ที่กอสราง ของชาวบาน

19 ขุดลอกคลองพรอมขยายทอ เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองที่สูงใหราบลงพรอ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ระบาย(ชวง ม.8-ม.10)หมูที่ 10 ขยายทอระบายน้ําใหใหญชึ้น ชวง ที่กอสราง ของชาวบาน

ม.8-ม.10 (ระหวางที่นายทรงศิลป ศรีสมาน ถึงบานนายมั่น คงชวย)

20 2.ลงลูกรัง (บริเวณหนาบาน เพื่อใหประชาชนไดรับ ลงลูกรัง (บริเวณหนาบาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายสุวรรณ จันทรทอง)หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร นายสุวรรณ  จันทรทอง ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

21 ลงลูกรัง (นายวิชาญ  จันทร- เพื่อใหประชาชนไดรับ ลงลูกรัง (นายวิชาญ  จันทร- 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

นายเลง  แสนพลเมือง) หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร นายเลง  แสนพลเมือง) ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

22 ลงลูกรังและวางทอกลางถนนชวง เพื่อใหประชาชนไดรับ ลงลูกรังและวางทอกลางถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ชบานนายประจวบ บุญยัง ม.10 ความสะดวกในการสัญจร พรอมบอพัก ชวงบานนายประจวบ บุญยัง ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

23 ลงหินคลุกรอบถนนขางทางถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ ลงหินคลุกรอบถนนขางทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร ถนน หมูที่ 10 ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

24 กอสรางบันไดลงแมน้ํา หมู เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา 1.กอสรางบันไดลงแมน้ํา (บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

ที่ 10 และใชประกอบพิธีงานตางๆนายบุญสง,บริเวณวัดทาคลอเหนือ) ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

25 กอสรางเรียงหินกันดินพังหรือ เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพังหรือ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

เขื่อนปองกันดินพัง (บริเวณวัด เขื่อนปองกันดินพัง (บริเวณวัดทาคลอเหนือ) ขนาดกวาง 30 x 20 เมตร ที่กอสราง

ทาคลอเหนือ) หมูที่ 10

26 กอสรางเรียงหินกันดินพัง ชวง กอสรางเรียงหินกันดินพัง ชวง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

บานนางสังวาลย บัวหอมถึงบาน บานนางสังวาลย บัวหอมถึงบานนายปรีชา พิมพมาศ ที่กอสราง

นายปรีชา พิมพมาศ หมูที่ 10

27 กอสรางกําแพงกั้นดิน หมูที่ 10 เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางที่กั้นดินพัง (บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง

(โรงเรียนวัดทาคลอ) ทลาย  และเปนรั้ว โรงเรียนวัดทาคลอ) ความยาว 480 เมตร และเสริมดินใหเต็ม ที่กอสราง

28 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

 หมูที่ 10 ของน้ํา และระบบประปาที่ ประปา  หมูที่ 10 ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี

29 ปรับปรุงทอประปาภายใน เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล ปรับปรุงทอประปาภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูบาน ของน้ํา หมูบาน ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

30 กอสรางที่อานหนังสือพิมพ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบกอสรางที่อานหนังสือพิมพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบ กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

ประจําหมูบาน หมูที่ 10 ขาวสาร ประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

31 ปรับปรุงหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบ กองชาง

หมูที่ 10 ขาวสาร   ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

32 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

หมูที่ 10 กิจกรรมสําคัญในหมูบาน กอสรางศาลาประชาคม จํานวน 1 แหง ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

หมูที่ 11

1 กอสรางถนน คสล. หมู เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. จํานวน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ที่ 11 สะดวกในการสัญจรไปมา 3 จุด ดังนี้ ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

จุดที่ 1 บานนายคํามูล พัฒนากุล

จุดที่ 2 บานนางทรัพย  แกนจันทร

จุดที่ 3 บานนางจําลอง  บุตรสะสม

2 ปรับปรุงถนน คสล.(ขยายไหล เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนน คสล.(ขยายไหล 350,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ทาง) ซ. 1, ซ.2 ถ้ําประกาย สะดวกในการสัญจรไปมา ทาง) ขนาดกวาง 50 ซม. 2 ขางทาง ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

แกว  หมูที่ 11 ซ. 1, ซ.2 ถ้ําประกายแกว พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 100X100 ซม.

3 กอสรางถนนลาดยาง (ซอย 2 กอสรางถนนลาดยาง (ซอย 2 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

บน) หมูที่ 11 บน) ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว ประมาณ 600 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

4 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลูกรัง (สายเลียบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

ความสะดวกในการสัญจร เขาวัดถ้ําประกายแกว-เขาดางกวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

5 วางทอระบายน้ํา (โคงบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา (โคงบาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นายแกน-นางศรีวรรณา) ม.11 นายแกน-นางศรีวรรณา) ที่กอสราง ของชาวบาน

6 เปลี่ยนทอระบายน้ําชวงบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

 นายบัวผัน สิงหคํา หมูที่ 11 เล็กเปนทอ ขนาด 1.00 เมตร ชวงบานนายบัวผัน สิงหคํา ที่กอสราง ของชาวบาน

7 วางทอระบายน้ําทางรถไฟถึง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ําทางรถไฟถึง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

บานนายราช สีเขียวหมูที่ 11 บานนายราช สีเขียว พรอมบอพัก ที่กอสราง ของชาวบาน

8 วางทอลอดเหลี่ยม ซอย1– เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอลอดเหลี่ยม ซอย1– สถา  300,000    300,000     300,000     300,000    300,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

สถานี หมูที่ 11 ที่กอสราง ของชาวบาน

9 วางทอลอดเหลี่ยมขามถนน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอลอดเหลี่ยมขามถนน อบ  450,000    450,000     450,000     450,000    450,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

อบจ. หมูที่ 11 ที่กอสราง ของชาวบาน

10 วางทอระบายน้ํา ซอย 2 ชวง เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา ขนาด 150,000    150,000     150,000     150,000    150,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

หนาบานนายปรีชา หมูที่ 11 1.00 X 1.00 เมตร ซอย 2 ชวงหนาบานนายปรีชา ที่กอสราง ของชาวบาน

11 เปลี่ยนทอระบายน้ํา ชวงบาน เพื่อเปนการระบายน้ํา เปลี่ยนทอระบายน้ํา เปนขนาด 100,000    100,000     100,000     100,000    100,000    จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

นางบัวผัน บานนางสมใจ – 1.00 X 1.00 เมตร ชวงบานนางบัวผัน – บานนางสมใจ – บานอาย สิงหดา ที่กอสราง ของชาวบาน

บานอาย สิงหดา หมูที่ 11

12 ขุดลอกคลองระบายน้ํา (บาน เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลองระบายน้ํา (บาน 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

ถนนโคง-บานถ้ําประกายแกว) ถนนโคง-บานถ้ําประกายแกว) ที่กอสราง ชาวบาน

หมูที่ 11 พรอมวางทอ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน

10 จุด ๆ ละ 7 ทอน ตามสภาพพื้นที่พรอมลงลูกรัง 

13 ขุดลอกคลอง (บานถ้ําประกาย เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง (บานถ้ําประกาย 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

แกว)พรอมวางทอระบายน้ํา แกว)พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. จํานวน 3 จุด  ดังนี้ ที่กอสราง ชาวบาน

คสล. หมูที่ 11 1)จุดที่ 1 จํานวน 6 ทอน  

2)จุดที่ 2-3 จํานวนจุดละ7 ทอน 

พรอมลงลูกรังกลบหลังทอ

14 ปรับปรุงทอประปาจากทอ เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล 1.ปรับปรุงทอประปาจากทอ 100,000    100,000     100,000     100,000    100,000    จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

พีวีซีเปนทอเหล็ก หมูที่ 11 ของน้ํา พีวีซีเปนทอเหล็ก บานถนนโคง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

พีวีซีเปนทอเหล็ก ชวงบานนาย

คําปน ถึงบานนายทองคํา โพธิ์สวัสดิ์

15 ขยายทอประปา  หมูที่ 11 เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล ขยายทอประปา (ทอเหล็ก 2 นิ้ว  40,000      40,000       40,000       40,000      40,000      จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ของน้ํา สามแยกคําไปคําใหญชวงบานนายสุพจน อําพันทอง - บานถ้ําประกายแกว ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

16 เจาะบอบาดาล พรอม เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล พรอม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

ซัมเมอรส ประปาหนาวัด บริโภคอยางทั่วถึง ซัมเมอรส ประปาหนาวัดหินดาด ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

หินดาด หมูที่ 11
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 02

17 เจาะบอบาดาล พรอมหอถัง เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล พรอมหอถัง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บานนางบุญชู  งามประเสริฐ  บริโภคอยางทั่วถึง บานนางบุญชู  งามประเสริฐ  ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

หมูที่ 11 

18 เจาะบอบาดาล ชวงบานนาง เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล บานนางทองเจือ 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

ทองเจือ หมูที่ 11 บริโภคอยางทั่วถึง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

19 เจาะบอบาดาลพรอมซัมเมอรส เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล พรอมซัมเมอรส 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

 ซอย 2 (ประปาหมูบาน) ม.11 บริโภคอยางทั่วถึง  ซอย 2 (ประปาหมูบาน) ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

20 เจาะบอบาดาล ภายในหมู 11 เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะบอบาดาล ภายในหมู 11 250,000    250,000     250,000     250,000    250,000    จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง

บริโภคอยางทั่วถึง ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

21 กอสรางที่อานหนังสือพิมพ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบกอสรางที่อานหนังสือพิมพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบ กองชาง

ประจําหมูบาน หมูที่ 11 ขาวสาร ประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

22 ติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบติดตั้งเสียงตามสาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบ กองชาง

ขาวสาร ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

23 กอสรางฌาปนสถาน (บานถ้ํา เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางฌาปนสถาน (บานถ้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

ประกายแกว) กิจกรรมสําคัญในตําบล ประกายแกว) ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ

กอสรางหองน้ําที่ศาลาเอนก เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางหองน้ําที่ศาลาเอนก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

ประสงค กิจกรรมสําคัญในตําบล ประสงค ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญ
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แบบ ผ. 02

24 ติดตั้งไฟแสงสวาง หมูที่ 11 ประชาชนไดรับแสงสวาง 1.ติดตั้งไฟกระพริบทางแยก- 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความ กองชาง

เพียงพอในการสัญจรไปมา ทางโคง ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

2.ติดตั้งไฟแสงสวาง (สปอรท

ไลท) พรอมหมอแปลง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  -เพื่อเปนการสงเสริมการ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ  -ชาวบานมีสุขภาพที่แข็ง กองชาง

หมูที่  11 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ที่จัดซื้อ แรงเพิ่มมากขึ้น

25 กอสรางสวนสุขภาพ หมูที่ 11 เพื่อใชเปนสถานที่ออก กอสรางสวนสุขภาพภายใน 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนโครงการ ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง

กําลังกาย  และเปนสถานที่ หมูบาน  พรอมเครื่องออก ที่กอสราง การออกกําลังกาย  และพัก

พักผอนหยอนใจ กําลังกาย ผอนหยอนใจในหมูบาน

ตําบลทาคลอ

1 กอสราง-ปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสราง-ปรับปรุงถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คสล.ภายในตําบล สะดวกในการสัญจรไปมา  ภายในตําบล ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

2 กอสราง  ปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสราง ปรับปรุงถนนลาดยาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ลาดยางภายในตําบล ความสะดวกในการสัญจร ภายในตําบล ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

3 กอสราง ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสราง ปรับปรุงถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ภายในตําบล ความสะดวกในการสัญจร ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี
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     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 02

4 กอสราง ปรับปรุงรางระบาย เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําน้ําภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

น้ําภายในตําบล ตําบล ที่กอสราง ของชาวบาน

5 วางทอระบายน้ําภายใน เพื่อเปนการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ตําบล ที่กอสราง ของชาวบาน

6 กอสราง ปรับปรุงฝายน้ําลน เพื่อเปนการระบายน้ํา กอสรางฝายน้ําลน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานเรือน กองชาง

ภายในตําบล ที่กอสราง ของชาวบาน

7 ขุดลอกคลองภายในตําบล เพื่อเปนการระบายน้ํา ขุดลอกคลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันน้ําทวมบานของ กองชาง

ที่กอสราง ชาวบาน

8 ลงลูกรังภายในตําบล เพื่อซอมแซมถนนที่เปน ลงลูกรังภายในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

หลุมเปนบอ ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

9 กอสราง ปรับปรุง แพเหล็ก เพื่อใชในการทองเที่ยว กอสราง ปรับปรุงแพเหล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ภายในตําบล ภายในตําบล ที่กอสราง สะดวกในการคมนาคมที่ดี

10 กอสรางสะพาน คสล. ภาย เพื่อใชเปนเสนทางในการ กอสรางสะพาน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีเสนทางสัญจร กองชาง

ในตําบล สัญจรไปมา ที่กอสราง ไปมา

11 กอสราง  ปรับปรุงบันไดลง เพื่อใชเปนทางลงแมน้ํา กอสราง  ปรับปรุงบันไดลงแมน้ํ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

แมน้ําภายในตําบล และใชประกอบพิธีงานตางๆภายในตําบล ที่กอสราง ปลอดภัยในชีวิต

12 กอสรางเรียงหินกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเรียงหินกันดินพังภาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง
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ภายในตําบล ในตําบล ที่กอสราง

13 กอสรางเขื่อนกันดินพัง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กอสรางเขื่อนกันดินพังภาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ  น้ําไมกัดเซาะริมตลิ่ง กองชาง

ภายในตําบล และการพังทะลายริมแมน้ํา ในตําบล ที่กอสราง หนวยงานอื่น

14 กอสรางกําแพงกั้นดินลอม เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางกําแพงกั้นดินลอมที่ทํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ที่ทําการ อบต.มีกําแพง กองชาง

ที่ทําการ อบต. ทลาย  และเปนรั้ว การ อบต. ที่กอสราง กั้นดิน

15 กอสรางกําแพงกั้นดินภายใน เพื่อเปนการปองกันดินพัง กอสรางกําแพงกั้นดินภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ปองกันดินทลาย กองชาง

ตําบล ทลาย  และเปนรั้ว ตําบล ที่กอสราง

16 ปายชื่อหมูบาน และปายตางๆ เพื่อใหผูสัญจรไปมาทราบ จัดทําปายชื่อหมูบาน  และปาย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ชาวบานที่สัญจรไปมา กองชาง

เสนทางในการสัญจร ตาง ๆ ที่กอสราง ทราบเสนทางภายในตําบล

17 ขยายเขต  ปรับปรุงประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล ขยายเขต ปรับปรุงประปาภาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ภายในตําบล ของน้ํา ในตําบล ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

18 กอสรางระบบประปา เพื่อเพิ่มปริมาณในการไหล กอสราง ขยายเขต ระบบประป 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ตําบลทาคลอ ของน้ํา และระบบประปาที่ ภายในตําบล ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

คุณภาพที่ดี

19 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา เพื่อใชกักเก็บน้ําไวสําหรับ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําภาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ภายในตําบล อุปโภค-บริโภค ในตําบล ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

20 เจาะ  ปรับปรุงบอบาดาล เพื่อใหชาวบานมีน้ําอุปโภค เจาะ ปรับปรุงบอบาดาลภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ชาวบานมีน้ําอุปโภค กองชาง
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ภายในตําบล บริโภคอยางทั่วถึง ตําบล ที่กอสราง บริโภคอยางทั่วถึง

21 กอสราง และปรับปรุงศาลาที่ เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก กอสราง และปรับปรุงศาลาที่พัก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานไดรับความ กองชาง

ที่พักผูโดยสารภายในตําบล ระหวางรอรถโดยสาร ผูโดยสารภายในตําบล ที่กอสราง สะดวกในระหวางการรอ

22 กอสราง และปรับปรุงที่อาน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบกอสราง  และปรับปรุงที่อาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบ กองชาง

หนังสือพิมพประจําหมูบาน ขาวสาร หนังสือพิมพประจําหมูบาน ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

ภายในตําบล ภายในตําบล

23 กอสราง  และปรับปรุง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบกอสราง และปรับปรุงหอกระจา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบ กองชาง

หอกระจายขาวภายในตําบล ขาวสาร ขาวภายในตําบล ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

24 ติดตั้ง และปรับปรุงเสียงตาม เพื่อใหประชาชนไดรับทราบติดตั้ง และปรับปรุงเสียงตาม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับทราบ กองชาง

สายภายในตําบล ขาวสาร สายภายในตําบล ที่กอสราง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

25 กอสรางลานอเนกประสงค  เพื่อใชเปนลานกีฬาและ กอสรางลานอเนกประสงคกีฬา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนมีสถานที่ กองชาง

กีฬาภายในตําบล ทํากิจกรรมในหมูบาน ภายในตําบล ที่กอสราง ในการออกกําลังกาย

26 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคารอเนกประสงค 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ ทําใหชาวบานมีสถานที่จัด กองชาง

ภายในตําบล กิจกรรมสําคัญในตําบลและใภายในตําบล ที่กอสราง กิจกรรมสําคัญและมีสถานที่

เปนสถานที่สําหรับรับเลี้ยงเด็ก สําหรับรับเลี้ยงเด็ก

27 กอสรางที่กั้นทางรถไฟภาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ที่กั้นทางรถไฟ จํานวน 2 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนมีความ กองชาง

ในตําบล และทรัพยสินของผูที่ใชเสน (บานทาคลอ, บานถ้ําประกาย ที่กอสราง ปลอดภัย
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ทางสัญจรไป-มา แกว)

29 ติดตั้ง  ปรับปรุงไฟฟาแสง ประชาชนไดรับแสงสวาง ติดตั้งไฟฟาแสงสวางภายใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความ กองชาง

สวางภายในตําบล เพียงพอในการสัญจรไปมา ตําบล ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

30 ติดตั้งโคมไฟสองสวางและ ประชาชนไดรับความปลอด ติดตั้งโคมไฟสองสวางและไฟกร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความ กองชาง

ไฟกระพริบตําบลทาคลอ ภัยในการสัญจรไปมา พริบตามแยกทุกแยกภายในตําบลทาคลอ ที่กอสราง ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

31 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพือรักษาความปลอดภัยใน 1.ติดตั้งกลองวงจรปดภายในตํา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนโครงการ ไดรับทราบความเคลื่อน กองชาง

(กลอง CCTV) ภายในตําบล ชีวิตและทรัพยสินของประช 2.ติดตั้งกลองฯในเขตสนง.อบต.และ ที่ติดตั้ง ไหวและมีความปลอดภัย

ชนและปญหายาเสพติด สถานีสูบน้ําในเขตทาคลอ มากขึ้น

31 โครงการติดตั้งกระจกโคงภาย เพื่อประชาชนจะไดสัญจร ติดตั้งกระจกโคง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุและมีความ กองชาง

ในตําบล ไปมาไดสะดวกและปลอดภัย ที่ติดตั้ง ปลอดภัยมากขึ้น

32 โครงการปรับปรุงมศูนยพัฒนา เพื่อเด็กนักเรียนสถานที่เรียนซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุและมีความ กองชาง

เด็กเล็กของ อบต.ทาคลอ ที่ปลอดภัย ที่ซอมแซม ปลอดภัยมากขึ้น

33 โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา เพื่อเปนแหลงเก็บรักษาพันธุกอสรางเรือนเพาะชํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ มีแหลงเก็บกลาไมและพันธุ สํานักปลัด

ไมและเปนแหลงเพาะพันธุไม ที่กอสราง ไมถูกตองตามหลักการเกษตกองชาง

34 โครงการกอสรางอาคารศูนย เพื่อใชเปนสํานักงานใหคณะกอสรางอาคารศูนยบริการและถ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดมีสถานที่ใชทํา สํานักปลัด

บริการและถายทอดเทคโนโลยี กรรมการศูนยฯไดทํากิจกรรทอดเทคโนโลยี ฯ ที่กอสราง กิจกรรมทางดานการเกษตรกองชาง

การเกษตรประจํา ต.ทาคลอ และเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตร
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35 กอสรางสวนสุขภาพสวน เพื่อใชเปนสถานที่ออก กอสรางสวนสุขภาพ  สวน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ชาวบานไดมีสถานที่ใน กองชาง

สาธารณะภายในตําบล กําลังกาย  และเปนสถานที่ สาธารณะ ที่กอสราง การออกกําลังกาย  และพัก

พักผอนหยอนใจ ผอนหยอนใจในหมูบานรวม

ทั้งยังเปนการอนุรักษสิ่งแวด

ลอมดวย

36 ตอเติม-ซอมแซมอาคารสํานัก เพื่อมีสถานที่บริการประชาชตอเติม-ซอมแซมอาคาร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุและมีความ กองชาง

งานของ อบต.ทาคลอ ที่ปลอดภัย ที่ซอมแซม ปลอดภัยมากขึ้น

37 โครงการสงเสริมการการออก เพื่อใหสุขภาพแข็งแรง จัดเตนแอโรบิคแดนซ  เพื่อเปน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวนครั้งที่ ชาวบานมีสุขภาพที่แข็ง กองสวัสดิ

กําลังภายในตําบลทาคลอ การออกกําลังกาย จัดโครงการ แรงเพิ่มมากขึ้น การฯ

รวม  14  โครงการ 138,900,500 138,800,500 138,800,500 139,300,500 139,300,500



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณการ เพื่อเปนการสงเสริมทาง สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน ร.ร. นักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ กองการศึกษา

ศึกษาใหแกเด็กนักเรียนภายใดานการศึกษาใหแกนักเรียน ศึกษาใหแกเด็กนักเรียนภายใน ที่ไดสนับสนุน ทางการศึกษาครบ

ตําบล ตําบล

2 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใ เพื่อเปนการสนับสนุน สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครั้ง ทําใหนักเรียนมีอาหารเสริมกองการศึกษา

แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ อาหารเสริม (นม) ใหแก แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดสนับสนุน (นม) ที่เพียงพอตอจํานวน

โรงเรียนภายในตําบล นักเรียน เด็กนักเรียน

3 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อเปนกิจกรรมเสริมให จัดงานวันเด็กภายในตําบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหเด็กมีแรงใจ  กําลัง กองการศึกษา

แกนักเรียน จัดโครงการ ใจ

4 สนับสนุนอาหารกลางวันใหแเพื่อเปนการสนับสนุนอาหาร สนับสนุนอาหารกลางวันใหแก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหนักเรียนมีอาหาร กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตํากลางวันแกนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบล สนับสนุน กลางที่เพียงพอตอจํานวน

เด็กนักเรียน

5 จัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนเพื่อเปนเตรียมความพรอม จัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ เด็กกอนวัยเรียนมีความ กองการศึกษา

ภายในตําบล กอนที่จะเขาศึกษาในระดับ ภายในตําบล จัดโครงการ พรอม  และมีพื้นฐานในการ

ตอไป ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ      31



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

6 โครงการเสริมปญญาพัฒนา เพื่อใหนักเรียนไดรับการ จัดทําโครงการเสริมปญญา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ เด็กนักเรียนไดรับการฝก กองการศึกษา

ไอคิว - อีคิว พัฒนาไอคิว - อีคิว พัฒนาไอคิว - อีคิว จัดโครงการ สมองอยางถูกตอง

7 โครงการเสริมสรางปญญา เพื่อจัดกิจกรรมเสริม จัดโครงการเสริมรางปญญา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนครั้งที่ เด็กมีความรัก  ความผูก กองการศึกษา

บัณทิตนอย ปญญาใหแกเด็กกอนวัย บัณทิตนอย จัดโครงการ พันกับสถานที่เรียนมากยิ่ง

เรียนตําบลทาคลอ ขึ้น

8 โครงการสงเสริมการแขงขัน เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพ จัดการแขงขันกีฬา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนมีสุขภาพรางกาย กองการศึกษา

กีฬาครอบครัวสัมพันธศูนย รางกายแข็งแรงสมบูรณ จัดโครงการ แข็งแรงสมบูรณ

พัฒนาเด็กเล็ก

9 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤ  เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนมี จัดทําโครงการอบรมฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหนักเรียนมีศักยภาพ กองการศึกษา

คณิตศาสตร และวิชาอื่น ๆ การพัฒนาดานภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ภาษาอังกฤษและวิชาอื่น ๆ

ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มคณิตศาสตร และวิชาอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

ศักยภาพเด็กเยาวชนและ

ประชาชนตําบลทาคลอ 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

10 โครงการสงเสริมภูมิทัศนศูนยเพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหเปนจัดทําโครงการสงเสริมภูมิทัศน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหนักเรียนมีมีความสุขใ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กในตําบลทาคลศูนยเด็กเล็กนาอยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดโครงการ มาเรียนและแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ

11 โครงการสนับสนุนเทคโนโลยเีพื่อใหครู นักเรียน ไดรูจัก จัดทําโครงการสนับสนุน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนครั้งที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีระบกองการศึกษา

ทางการศึกษา ศพด. การใชคอมพิวเตอรสัญญาณ เทคโนโลยีทางการศึกษา ศพด. จัดโครงการ อินเตอรใชเพื่อพัฒนาดานit

อินเตอร

12 โครงการกําจัดเหา เพื่อเด็กนักเรียนไดรูจักการดู จัดทําโครงการกําจัดเหา 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนมีสุขภาพโดยเฉพา กองการศึกษา

แลรักษาความสะอาดของ จัดโครงการ เสนผมและหนังศีรษะที่ดี

ศีรษะ

13 โครงการวัดระดับสติปญญาแเพื่อใหทราบถึงระดับสติปญญจัดทําโครงการวัดระดับสติ ฯ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนทุกคนไดรับการวัดกองการศึกษา

วิธีแกไขปญหา/สงเสริมพัฒนของนักเรียนใน ศพด. จัดโครงการ ระดับสติปญญาและมีพัฒนา

ไอคิว การดานสติปญญาเพิ่มขึ้น

14 โครงการออมทรัพยตามแนว เพื่อนักเรียนไดรูจักการ จัดทําโครงการออมทรัพย ฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนไดรูจักการประหยั กองการศึกษา

พระราชดําริ "เศรษฐกิจพอเพประหยัดและการเก็บเงินออม จัดโครงการ และการเก็บเงินมากขึ้น

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ      33
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

15 โครงการศูนยน้ํา - ศูนยทรายเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนจัดทําโครงการศูนยน้ํา - ศูนย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งที่ นักเรียนไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

สรางสรรค ครบทั้ง 4 ดาน ทรายสรางสรรค จัดโครงการ ครบทั้ง 4 ดาน

16 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอ เพื่อผูปกครองไดมีความรูและจัดทําโครงการปฐมนิเทศ ฯ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนครั้งที่ ผูปกครองมีความรูการพัฒ กองการศึกษา

ประจําปการศึกษา ความเขาใจถึงพัฒนาการของเด็ก จัดโครงการ การเด็กเพิ่มขึ้น

17 โครงการประชุมผูปกครองศูนเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ จัดทําโครงการประชุมผูปกครอ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนครั้งที่ ผูปกครองมีความรูความเข กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ทา การดูแลนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ จัดโครงการ ใจกับการดูแลเด็ก

18 โครงการปรับปรุง  และพัฒนเพื่อเปนการรองรับการถาย จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑประเภท 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหการปฎิบัติงานมี กองการศึกษา

เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบโอนฯ จากหนวยงานอื่น และ ตาง ๆ ที่ใชในการปฎิบัติราชการ จัดโครงการ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ราชการ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฎิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 โครงการสนับสนุนคาใชจายกเพื่อเปนเตรียมความพรอม จัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ เด็กกอนวัยเรียนมีความ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา(คาจัดกา กอนที่จะเขาศึกษาในระดับ ภายในตําบล จัดโครงการ พรอม  และมีพื้นฐานในการ

เรียนการสอน) ตอไป ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

20 โครงการรณรงคปองกันยา เพื่อเด็กนักเรียนไดรูถึงโทษ จัดทําโครงการรณรงคปองกันย 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 จํานวนครั้งที่ นักเรียนไดเขาใจถึงโทษ กองการศึกษา

เสพติดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและพิษภัยของยาเสพติด เสพติดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดโครงการ และพิษภัยของยาเสพติด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

21 โครงการปรับปรุง/ตอเติม เพื่อรองรับการใชบริการดวย  - การตอเติมเปลี่ยนแปลงจาก 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนครั้งที่ ศพด.มีสุขลักษณะอนามัยที  กองการศึกษา

หองน้ําหองสุขาศูนยพัฒนา สุขภาพอนามัยกับเด็กอยาง หองอาบน้ําเปนหองสุขา จัดโครงการ อํานวยความสะดวกและ

เด็กเล็กวัดถ้ําเตา ถูกสุขลักษณะ  - การเพิ่มเครื่องสุขภัณฑเปน สงเสริมมสุขภาพที่ดีของครู 

แบบโถแบบนั่ง นักเรียนและประชาชน

ที่เขามาใชบริการ

22 โครงการปรับปรุง/ตอเติม เพื่อรองรับการใชบริการดวย  - การตอเติมเปลี่ยนแปลงจาก 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนครั้งที่ ศพด.มีสุขลักษณะอนามัยที  กองการศึกษา

หองน้ําหองสุขาศูนยพัฒนา สุขภาพอนามัยกับเด็กอยาง หองอาบน้ําเปนหองสุขา จัดโครงการ อํานวยความสะดวกและ

เด็กเล็กวัดทาคลอ ถูกสุขลักษณะ  - การเพิ่มเครื่องสุขภัณฑเปน สงเสริมมสุขภาพที่ดีของครู 

แบบโถแบบนั่ง นักเรียนและประชาชน

ที่เขามาใชบริการ

23 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - 300,000 300,000 300,000  - จํานวนครั้งที่ ศพด.มีคุณภาพ แข็งแรงแลกองการศึกษา

เด็กเล็ก ภายในตําบลทาคลอใหมี ภายในตําบลทาคลอ จัดโครงการ ปลอดภัย

ประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

24 โครงการกอสรางรั้วรอบศูนยเพื่อความปลอดภัยของเด็ก กอสรางรั้วรอบศูนย 100,000 100,000 100,000 100,000  - จํานวนครั้งที่ ศพด.มีคุณภาพและปลอดภกองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ พัฒนาเด็กเล็กวัดทาคลอ จัดโครงการ

25 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสทาง เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนครั้งที่ -โรงเรียนไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

ในการจัดการศึกษาสําหรับศู ดานการศึกษาใหกับเด็กเล็ก ในตําบลทาคลอ จัดโครงการ อยางตอเนื่อง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(สพด.) ในตําบลทาคลอมีคาหนังสือ  -เด็กเล็กในตําบลทาคลอ 

เรียน,คาอุปกรณการเรียน, มีวัสดุอุปกรณ เครื่องแบบ

คาเครื่องแบบนักเรียนและ ที่ครบครัน

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  -เด็กเล็กในตําบลทาคลอ

ในการศึกษาอยางเพียงพอ ไดรับการสงเสริมการเรียนรู

และลดภาระคาใชจายของ เพิ่มเติม

ผูปกครอง  -ผูปกครองไดรับการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

26 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อเปนการสนับสนุนอาหาร อุดหนุนคาอาหารกลางวัน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนโรง เด็กนักเรียนไดบริโภค กองการศึกษา

โรงเรียนภายในตําบลทาคลอกลางวันแกนักเรียน จํานวน 3 โรงเรียน เรียนที่ไดรับ อาหารกลางวันอยาง

การอุดหนุน ครบถวนตามหลักสุข

อนามัย

รวม  26 โครงการ 5,513,500 5,903,500 5,903,500 5,903,500 5,403,500  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมวัสดุการ  -เพื่อจัดสรรวัสดุและเคมี จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  เชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งทีประชาชนไดรับความ กองสวัสดิ

แพทย ภัณฑในการปองกันโรค น้ํายาเคมีในการกําจัดแมลงนํา จัดโครงการ ปลอดภัยจากสารเคมี, มีวัสดการสังคม

 -เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โรคไขเลือดออก  โรคไขหวัดนก และเคมีในการปองกันโรค

อาหารตามรานอาหารใน ทรายอะเบท  วัคซีนปองกันพิษ ตางๆ

ตําบลทาคลอ สุนัขบา ฯลฯ

2 โครงการขับเคลื่อนแผนแม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สนับสนุนโครงการขับเคลื่อน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งทีทําใหประชาชนมีสวมที่ได

บทพัฒนาสวมสาธารณะไทย และเปาหมายความสําเร็จ แผนแมบทพัฒนาสวม สนับสนุน มาตรฐาน,สะอาด,ปลอดภัย

ของแผนแมบทพัฒนาสวม สาธารณะไทย ถูกสุขลักษณะ

สาธารณะไทย

3 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อสงเสริมงานตางๆ ดาน ประชาชนในตําบลทาคลอ 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 จํานวนครั้งทีทําใหประชาชนทราบถึง กองสวัสดิ

สาธารณสุข จัดโครงการ การรักษาสุขภาพตนเอง การสังคม

4 โครงการอบรมใหความรูการ เพื่อใหความรู ความเขาใจ อสม. ผูนําทองถิ่นในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งทีอสม. ผูนําทองถิ่นมีความรู กองสวัสดิ

ดูแลและปองกันโรคระบาด ในการดูแลและปองกันโรค ทาคลอ จัดโครงการ ความเขาใจในการดูแลและ การสังคม

ในพื้นที่ ระบาด ปองกันโรคระบาด 

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

5 โครงการอบรมใหความรูการ เพื่อใหความรู ความเขาใจ อสม. ผูนําทองถิ่นในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งทีอสม. ผูนําทองถิ่นมีความรู กองสวัสดิ

ปองกันโรคพิษสุนัขบา ในการดูแลและปองกันโรค ทาคลอ จัดโครงการ ความเขาใจในการดูแลและ การสังคม

พิษสุนัขบา ปองกันโรคพิษสุนัขบา

6 โครงการสงเสริมการการออก เพื่อใหสุขภาพแข็งแรง จัดเตนแอโรบิคแดนซ  เพื่อเปน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวนครั้งทีชาวบานมีสุขภาพที่แข็ง กองสวัสดิก

กําลังภายในตําบลทาคลอ การออกกําลังกาย จัดโครงการ แรงเพิ่มมากขึ้น สังคม

7 โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อดําเนินการปองกันควบคเฝาระวัง ปองกันและควบคุม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที -รอยละ 80 ของสุนัขและ กองสวัสดิก

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบาในสัตว โดยการฉีด จัดโครงการ แมวไดรับการฉีดวัคซีน สังคม

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ วัคซีนฯสุนัขและแมวที่อยูในเขต ปองกันโรคพิษสุนัขบา

พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.  -รอยละ 80 ของสุนัขและ

วลัยลักษณอัครราชกุมารี สํารวจขอมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตําบล แมวไดรับการบันทึกขอมูล

8 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือ เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ ติดตั้งถังขยะชนิดแยกประเภท 200,000 200,000  -  -  - จํานวนครั้งทีรอยละ 70 ของปริมาณขยะ สํานักปลัด

ประชาชนในการคัดแยกขยะ จัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก จัดโครงการ ในชุมชนมีปริมาณลดนอยลง

เพื่อลดปริมาณขยะ และ ในการคัดแยกขยะใหกับ

จัดการขยะโดยชุมชน ประชาชน  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

9 โครงการเสริมสรางศักยภาพ เพื่อใหความรู ความเขาใจ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ -ทําใหประชาชนทราบถึง กองสวัสดิ

และใหความรูการดูแล ในการดูแลและปองกันโรค ดานการเสริมสรางศักยภาพ จัดโครงการ การรักษาสุขภาพตนเอง การสังคม

และปองกันโรคระบาด ระบาดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหความรูการดูแล เมื่อเกิดโรคระบาด

ในพื้นที่ตําบลทาคลอ รับทราบปญหาอุปสรรค และและปองกันโรคระบาด อสม. ผูนําทองถิ่นมีความรู

* หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงชื่อ พัฒนาแนวคิดการดําเนินงาน โดยมีกลุมเปาหมาย คืออสม. ความเขาใจในการดูแล 

โครงการ ปองกันควบคุมโรคระบาด  ผูนําทองถิ่นในตําบลทาคลอ และปองกันโรคระบาดใน

10 โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพจาก เพื่อปองกันการลดขยะใน แกไขปญหาเรื่องขยะ  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครัว ลดตนทุนการผลิต สํานักปลัด

เศษวัสดุเหลือใชในครัวเรือน ครัวเรือนและเปนการลดสาร เรือนที่เขา ประชาชนได รับประทาน

เคมีตกคางในพืชผักตางๆ รวมกิจกรรม พืชผักปลอดสารพิษ

เปนการลดตนทุนในการผลิต

11 อุดหนุนคาดําเนินงานในการพัฒนเพื่อสนับสนุนอาสาสมัคร สนับสนุนงบประมาณการดําเนิน 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 จํานวนครั้ง กลุม อสม.บริหารงานไดอยางกองสวัสดิ

งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบสาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบงานของ อสม.จํานวน 11 หมูบาน ที่สนับสนุน มีประสิทธิภาพ การสังคม

ทาคลอ

รวม  11  โครงการ 1,175,000 1,325,000 1,125,000 1,125,000   1,125,000 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนการชวยเหลือ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพ กองสวัสดิ

ผูสูงอายุที่ยากไร สงเคราะห ชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อเปนการแบงเบาภาระ สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิกา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูพิการมีคุณภาพ กองสวัสดิ

ของผูปกครอง สงเคราะห ชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย เพื่อเปนการแบงเบาภาระ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูปวยโรคเอดสมี กองสวัสดิ

โรคเอดส ของผูปกครอง เอดส สงเคราะห คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

4 สงเคราะหผูดอยโอกาสภายใน เพื่อเปนการชวยเหลือแก สงเคราะหแกผูดอยโอกาส 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหผูดอยโอกาสมีคุณ กองสวัสดิ

ตําบล ผูดอยโอกาส สงเคราะห ภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสังคม

5 โครงการบริหารงานขอมูล จปฐ  เพื่อเปนการจัดเก็บขอมูล การบริหารการจัดเก็บขอมูล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่ มีขอมูลประกอบในการ กองสวัสดิ

ความจําเปนพื้นฐานของ จปฐ. ภายในตําบล จัดโครงการ พิจารณาในการจัดทําแผการสังคม

ครัวเรือนภายในตําบล และใชในเรื่องอื่น ๆ 

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

6 โครงการสรางสรรคสายใย  เพื่อสงเสริมและเปนการ จัดทําโครงการสรางสรรคสาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งที่ ความสัมพันธภายในครอบกองสวัสดิ

ครอบครัวตําบลทาคลอ ใหครอบครัวมีความสัมพันธใยครอบครัว จัดโครงการ ครัวเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากการสังคม

กันมากขึ้น สภาวะปจจุบันการอยูพรอมหนากัน

7 โครงการฟนฟู – สรางเสริม เพื่อใชในการจัดกิจกรรม จัดทําโครงการฟนฟู – สราง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ผูสูงอายุมีความสุขทางดา กองสวัสดิ

ศักยภาพผูสูงอายุตําบลทาคลอ โครงการฯ ,ใหผูสูงอายุไดรับเสริมศักยภาพผูสูงอายุตําบล จัดโครงการ จิตใจและไดรับการดูแลเอการสังคม

การดูแลเอาใจใส และเปน ทาคลอ ใจใส

การสรางความสุขทางดานจิตใจ

8 โครงการจัดบริการสิ่งอํานวย เพื่อจัดทําที่จอดรถ ทางลาดจัดทําที่จอดรถ ทางลาด 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนครั้งที่  ผูพิการไดรับสิ่งอํานวย กองสวัสดิ

ความสะดวกสําหรับผูพิการ หองสวม ปาย และสิ่งอํานวหองสวม ปาย และสิ่งอํานวย จัดโครงการ ความสะดวกตางๆ และมี การสังคม

ความสะดวกอื่นๆ ความสะดวกอื่นๆ ความสะดวกสบายในการ

ดํารงชีวิตประจําวันดีขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

9 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสา เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสาร จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่  ผูพิการไดรับขอมูล กองสวัสดิ

สําหรับคนพิการประจํา ต.ทาคลสําหรับคนพิการ สําหรับคนพิการ จัดโครงการ ขาวสารที่เปนประโยชน การสังคม

10 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสา เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสาร จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ ผูสูงอายุไดรับขอมูล กองสวัสดิ

สําหรับผูสูงอายุประจํา ต.ทาคล สําหรับผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุ จัดโครงการ ขาวสารที่เปนประโยชน การสังคม

11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมปรัชญาของ สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ ประชาชนมีความรู 

ไ 
กองสวัสดิกา

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง จัดโครงการ  เพิ่มมากขึ้น สังคม

12 โครงการอบรมเครือขายแกนนํา เพื่ออบรมใหความรูเครือขาจัดทําโครงการอบรมเครือขาย 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวนครั้งที่ เครือขายแกนนําและ กองสวัสดิ

พิการและผูดูแลคนพิการระดับ แกนนําและผูดูแลคนพิการ แกนนําคนพิการและผูดูแลคน จัดโครงการ ผูดูแลคนพิการ ไดรับความการสังคม

ตําบล พิการระดับตําบล ความเขาใจอยางถูกตอง

13 โครงการฟนฟู – สรางเสริม เพื่อใชในการจัดกิจกรรม จัดทําโครงการฟนฟู – สราง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ผูพิการมีความสุขทางดานกองสวัสดิ

ศักยภาพผูพิการตําบลทาคลอ โครงการฯ ,ใหผูพิการไดรับ เสริมศักยภาพผูพิการตําบล จัดโครงการ จิตใจและไดรับการดูแลเอการสังคม

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)      องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ   43



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

การดูแลเอาใจใส และเปน ทาคลอ ใจใส

การสรางความสุขทางดานจิตใจ

14 ศูนยเรียนรูชุมชน เพื่อใหเด็กและประชาชน จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน 400,000   400,000     400,000     400,000     400,000     จํานวนครั้งที่ เด็กประชาชนมีความรู กองการ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จัดโครงการ เพิ่มขึ้น ศึกษา

และไดความรู

15 โครงการพัฒนา-สรางเสริม เพื่อใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดสรางเสริมศักยภาพสภาเด็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ เด็กเกิดความรัก ความ กองสวัสดิ

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประโยชน และเยาวชนตําบลทาคลอ จัดโครงการ สามัคคีในหมูคณะ การสังคม

ตําบลทาคลอ

16 โครงการนักสังคมสงเคราะหนอยเพื่อสงเสริมใหเด็กและ จัดโครงการนักสังคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนมีความรู กองสวัสดิ

เยาวชนไดมีศักยภาพดาน สงเคราะหนอย โดยมีกลุม จัดโครงการ ความเขาใจหลักการ การสังคม

กิจกรรมสังคมสงเคราะห เปาหมายคือ สภาเด็กและ สังคมเคราะหและเปนผู
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และมีสวนรวมในการ เยาวชนตําบลทาคลอ มีจิตอาสาในฐานะนัก

พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะหนอย 

17 โครงการคลินิกวัยใส เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเด็ก จัดโครงการคลินิกวัยใส โดยมี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนมีความรู กองสวัสดิ

และเยาวชนไดมีความรู มีกลุมเปาหมาย คือ สภาเด็ก จัดโครงการ ความเขาใจ เกี่ยวกับ การสังคม

ความเขาใจ เกี่ยวกับปญหาและเยาวชนตําบล    ทาคลอ ปญหาและผลกระทบ

และผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นจากการ

จากการกับวัยของตน กับวัยของตน

18 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ เพื่อสรางภูมิคุมกันยา จัดโครงการเยาวชนรุนใหม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนตําบล กองสวัสดิ

ตานภัยยาเสพติด เสพติดใหเด็กและเยาวชน รวมใจ ตานภัยยาเสพติด จัดโครงการ ทาคลอสามารถปองกัน การสังคม

ไดรับรูรับทราบถึงปญหา โดยมีกลุม เปาหมาย คือ ตนเองไมเขาไปของ

และพิษภัยของยาเสพติด สภาเด็กและเยาวชนตําบลทาคลอ เกี่ยวกับยาเสพติด
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19 โครงการสรางสรรคสังคม เพื่อสงเสริมและสนับสนุน จัดโครงการสรางสรรคสังคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนมีความ กองสวัสดิ

ใหเด็กและเยาวชนคนรุน โดยมีกลุมเปาหมายคือ จัดโครงการ มุงมั่นตั้งใจ เพื่อขับ การสังคม

ใหมสรางการเปลี่ยนแปลง สภาเด็กและเยาวชนตําบล เคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ผานการลงมือทํากิจกรรม ทาคลอ สังคม

เพื่อสังคมของตนเองและ

แกไขปญหาสังคมดังกลาว

20 โครงการตนกลาความดี เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จัดโครงการตนกลาความดี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนตําบล กองสวัสดิ

จริยธรรม ใหแกเด็กและ โดยมีกลุมเปาหมายคือ จัดโครงการ ทาคลอเปนเยาวชนที่ดี การสังคม

เยาวชน ไดเขาถึงหลักธรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบล มีคุณธรรมและจริยธรรม

และสามารถนําหลักธรรม ทาคลอ

ของพระพุทธศาสนาไปใช
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21 โครงการเยาวชนไทยหัวใจ เพื่อสงเสริมใหสภาเด็ก จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนมีความรู กองสวัสดิ

ใสสะอาด และเยาวชนมีความรู ใสสะอาด โดยมีกลุมเปา จัดโครงการ ความ สามารถ จริยธรรม การสังคม

ความเขาใจเกี่ยวกับการเฝาหมาย คือสภาเด็กและเยาวชน และการแสดงศักยภาพ

ระวังการปราบปรามการ ตําบลทาคลอ เชิงบวก 

การทุจริตคอรัปชั่น

มีจิตสํานึก คานิยม

ในความซื่อสัตยสุจริต  

22 โครงการอบรมเยาวชนแกนนํา เพื่อสรางกลุมเยาวชน โดยมีกลุมเปา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ เด็กและเยาวชนตําบล กองสวัสดิ

 4 ดี (4D) รูรักสามัคคีพัฒนา แกนนําที่มีศักยภาพ หมาย คือสภาเด็กและเยาวชน จัดโครงการ ทาคลอมีศักยภาพ การสังคม

ทองถิ่น สอดรับกับความตองการ ตําบลทาคลอ และมีสวนรวมในการ

การพัฒนาทองถิ่นในอนาคต พัฒนาทองถิ่น
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23 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตําบล เพื่อสงเสริมกิจกรรมกลุม จัดโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ ผูสูงอายุทํากิจกรรม กองสวัสดิ

ทาคลอ ผูสูงอายุทํากิจกรรม กลุมเปาหมาย ไดแก จัดโครงการ รวมกันไดรับความรูอยาง การสังคม

รวมกันไดรับความรูอยาง ผูสูงอายุในตําบลทาคลอ ตอเนื่องในการดูแลสุข

ตอเนื่องในการดูแลสุข ภาพกายและจิตใจ

ภาพกายและจิตใจ

24 โครงการกีฬาผูสูงอายุสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรวมกลุม จัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ผูสูงอายุมีสุขภาพ กองสวัสดิ

ตําบลทาคลอ ของผูสูงอายุใหทํากิจกรรม กลุมเปาหมายไดแกผูสูงอายุ จัดโครงการ พลานามัยที่ดีและ การสังคม

รวมกัน เพื่อสรางความ ในตําบลทาคลอ ไดแสดงความสามารถ

สามัคคีในหมูคณะ

25 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา เพื่อสงเสริมการจัดกิจ กอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพ 900,000 900,000 900,000  -  - จํานวน สถานที่ซึ่งเปนศูนยรวม กองสวัสดิ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลทาคลกรรมตาง ๆของผูสูงอายุ ชีวิตผูสูงอายุตําบลทาคลอ โครงการที่ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ การสังคม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

แบบ ผ. 02

26 โครงการกอสรางศูนยบริการ เพื่อใหคนพิการที่อยูในพื้น กอสรางศูนยบริการ 900,000 900,000 900,000  -  - จํานวน ผูสูงอายุ ผูพิการและเด็ก กองสวัสดิ

คนพิการ ผูสูงอายุ และเด็ก ที่ความรับผิดชอบไดเขา คนพิการ ผูสูงอายุ และเด็ก โครงการที่ ตําบลทาคลอ เขาถึงและ การสังคม

ประจําตําบลทาคลอ ถึงบริการ และสวัสดิการ ประจําตําบลทาคลอ กอสราง ไดรับการบริการ

ตามสิทธิที่พึงไดรับ

ในระดับชุมชน

27 สนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัว เพื่อสงเสริมสถาบันครอบ สนับสนุนศูนยพัฒนาครอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ สถาบันครอบครัวมี กองสวัสดิ

ในตําบลทาคลอ ครัว ครัวในชุมชนตําบลทาคลอ สนับสนุน ความสัมพันธที่ดีขึ้น การสังคม

28 สนับสนุนกลุมองคกรสตรี เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ สนับสนุนกลุมองคกรสตรี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ สมาชิกฯ มีความรัก กองสวัสดิ

ตําบล กลุมองคกรสตรี ตําบลทาคลอ สนับสนุน ความสามัคคีในหมูคณะ การสังคม

รวม  28  โครงการ 5,255,000 5,255,000  5,255,000  3,455,000  3,455,000  

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)      องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ   49



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปลูกปาตามพระราช เพื่อใหประชาชนรวมเพิ่มพื้นทีปลูกปาตามพื้นที่ตางๆ ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น สํานักปลัด

เสาวนีย สีเขียวในเขตตําบล ตําบลทาคลอ จัดโครงการ

2 โครงการปลูกตนไมภายในหมู  เพื่อเปนการตระหนักให ปลูกตนไมภายในหมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ ประชาชนรูถึงคุณคาของ สํานักปลัด

บาน หมูที่ 8 ทุกคนรูถึงประโยชนของ จัดโครงการ ปาไมมากขึ้น

ปาไม

3 โครงการรักน้ํา รักปา รักษา เพื่อใหตระหนักและรูถึง ปลูกปาตามพื้นที่ตางๆใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น สํานักปลัด

แผนดิน ประโยชนของปาไม เขตตําบล จัดโครงการ

4 โครงการพยุงธรรม ค้ําไทย เพื่อใหรูถึงปาไมและเพิ่ม ปลูกตนพยุงทั้งในเขตบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น สํานักปลัด

ถวายองคราชินี จํานวนตนพยุงใหมาก และพื้นที่ตางๆ จัดโครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

       แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 02

          



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

       แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 02

5 โครงการอนุรักษพันธุกรรม เพื่ออนุรักษ ปกปกพันธุกรรม 1.สํารวจขอมูลปราชญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน พันธุกรรมพืชและ สํานักปลัด

พืช อันเนื่องมาจากพระราช พืชภายในตําบล ชาวบาน และบัญชีรายชื่อ พันธุกรรม ทรัพยากรทองถิ่นในพื้น

ดําริสมเด็จพระเทพรัตน และจัดทําเปนฐานขอมูล พืชสมุนไพร พืชทองถิ่นได ที่ตําบลทาคลอไดรับ

ราชสุดาฯสยามบรมราช ทรัพยากรทองถิ่น 2.จัดทําแปลงสมุนไพร ไดรับการ การอนุรักษและดูแลให

กุมารี   กรมสงเสริมการ 3.จัดตั้งศูนยรวบรวมพันธุพืช อนุรักษ คงอยู

ปกครองทองถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) สมุนไพรในทองถิ่น

รวม 5  โครงการ 400,000 400,000  400,000 400,000  400,000   

          



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดทําปายประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธให จัดทําปายประชาสัมพันธ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่  -ทําใหประชาชนทราบขาว สํานักปลัด

ภายในตําบล ประชาชนทราบ จัดทํา การประชาสัมพันธ กองชาง

2 โครงการปองกัน และบรรเทา เพื่อเปนการเตรียมความ จัดทําโครงการปองกัน และ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนครั้งที่  -ประชาชนไดรับการบรรเทาสํานักปลัด

สาธารณภัยตาง ๆ พรอมในการปองกัน  และ บรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ จัดโครงการ ปญหาความเดือดรอน  และ กองชาง

บรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิต

อาทิเชน  วาตภัย  อุทกภัย และทรัพยสิน

อัคคีภัย  รวมทั้งการเกิดภัย

แลง ฯลฯ

3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปอเพื่อเตรียมความพรอมในกาจัดทําโครงการฝกอบรมอา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ประชาชนไดความรูในการ สํานักปลัด

กันไฟปา และควบคุมไฟปา/ไฟ ปองกัน ลด และแกปญหา สมัครปองกันไฟปา ฯ จัดโครงการ ปองกัน ลด และแกปญหา

ไหมริมทาง ตําบลทาคลอ การเกิดไฟปา การเกิดไฟปา

รวม  3  โครงการ 320,000 320,000   320,000 320,000 320,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

       แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 02

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศึกษาธรรมชาติสิ่ง  -เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก จัดการศึกษาธรรมชาติสิ่งแวด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่  -เด็กมีจิตสํานึก  และตระ กองการศึกษา

แวดลอมภูเขาหินปูน เยาวชนเห็นคุณคาของ ลอมภูเขาหินปูน จัดโครงการ หนักถึงการอนุรักษธรรมชาติ

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

รวม  1  โครงการ 50,000 50,000   50,000    50,000   50,000  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

       แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 02

  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับสภาพภูมิทัศน  และ เพื่อเปนการปรับปรุงสภาพ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน  และ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหสภาพภูมิทัศนภาย สํานักปลัด

สภาพแวดลอมในตําบล ภูมิทัศนภายใน อบต. สภาพแวดลอมในตําบล ปรับปรุง ในตําบลนาอยูและสวยงามกองชาง

2 โครงการปลูกตนไมสองขาง เพื่อใหสภาพภูมิทัศนสอง โครงการปลูกตนไมสองขางทา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหสองขางทางรมรื่น สํานักปลัด

ทางและในที่สาธารณะ ขางทางรมรื่น  และสวยงาม และในที่สาธารณะ จัดโครงการ และทัศนียภาพขางทาง

สวยงาม

3 ปรับสภาพภูมิทัศน เขาคอก เพื่อเปนการปรับปรุงสภาพ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน  และ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหสภาพภูมิทัศนภาย สํานักปลัด

ภูมิทัศนเขาคอก สภาพแวดลอมเขาคอก ปรับปรุง ในตําบลนาอยูและสวยงามกองชาง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริม เพื่อเปนการปรับปรุงสภาพ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน  และ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหสภาพภูมิทัศนภาย สํานักปลัด

แมน้ําปาสัก หมูที่ 3 ภูมิทัศนริมแมน้ําปาสัก สภาพแวดลอมริมแมน้ําปาสัก (ชวงทาตะกวยถึงเขตติดตอหมู9) ปรับปรุง ในตําบลนาอยูและสวยงามกองชาง

5 ปรับสภาพภูมิทัศน  และ เพื่อเปนการปรับปรุงสภาพ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน  และ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหสภาพภูมิทัศนภาย สํานักปลัด

สภาพแวดลอม หมูที่ 8 ภูมิทัศนภายใน หมูที่ 8 สภาพแวดลอม หมูที่ 8 ปรับปรุง ในตําบลนาอยูและสวยงามกองชาง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 02

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 02

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณใตสะพ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหสภาพภูมิทัศนภาย สํานักปลัด

บริเวณใตสะพานแมน้ําปาสัก  ใตสะพานแมน้ําปาสักเปน แมน้ําปาสัก  หมูที่ 1 เพื่อเปนแหลง ปรับปรุง ในตําบลนาอยูและสวยงามกองชาง

หมูที่ 1 แหลงทองเที่ยว ทองเที่ยว

7 คาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอย เพื่อเปนการรักษาความ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

สะอาด  และสุขอนามัย จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

8 โครงการรักษาความสะอาด เพื่อเปนการรักษาความ จัดทําโครงการโครงการรักษาค 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

สะอาด  และสุขภาพอนามัย จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

9 ปรับปรุงถังขยะภายในตําบล เพื่อเปนการรักษาความ ปรับปรุงถังขยะภายในตําบล 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

สะอาด  และสุขภาพอนามัย โดยการจัดทําฐานรองถังขยะ จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

พรอมจัดทําฝาปดถังขยะ

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 02

10 โครงการชุมชนตนแบบ เพื่อเปนการรักษาความ จัดทํากิจกรรมสงเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

การจัดการขยะ สะอาด  และสุขอนามัย การคัดแยกขยะ จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

11 โครงการจัดซื้อฝาปดถังขยะ เพื่อเปนการรักษาความ จัดซื้อฝาปดถังขยะ  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

สะอาด  และสุขภาพอนามัย จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

12 โครงการรณรงคการใช เพื่อเปนการรักษาความ จัดทํากิจกรรมสงเสริม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

ถุงพลาสติก โฟมและ สะอาด  และสุขภาพอนามัยรณรงคการใชถุง จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

คัดแยกขยะ พลาสติก การคัดแยกขยะ

13 โครงการลด คัดแยกการ เพื่อเปนการรักษาความ จัดทําโครงการลด คัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

รวบรวมของเสีย สะอาด  และสุขภาพอนามัยแยกการรวบรวมของ จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

อันตราย เสีย อันตราย

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 02

14 โครงการอบรมและศึกษาดู เพื่อเปนการรักษาความ จัดทําโครงการ ฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

งานการบริหารจัดการขยะ สะอาด  และสุขภาพอนามัย จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปนการรักษาความ จัดทําโครงการ ฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ สะอาด  และสุขภาพอนามัย จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

บริหารจัดการขยะชุมชน

รวม  15  โครงการ 2,585,000 2,585,000   2,585,000   2,585,000   2,585,000   

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางลานเกษตร เพื่อใชเปนลานตากพืชผกอสรางลานเกษตร ขนาดกวาง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนโครงการทําใหผลิตผลทางการ กองชาง

หมูที่ 10,11 ทางการเกษตร  13 เมตร ยาว 35 เมตร หนา ที่กอสราง เกษตรไมเสียหาย

0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา  455 ตารางเมตร

2 กอสรางประตูเปด-ปดน้ํา เพื่อใชในการกักเก็บน้ํา กอสรางประตูปด-เปดน้ํา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนโครงการประชาชนมีน้ําสําหรับการกองชาง

หมูที่ 2 (สระน้ําถ้ําสิงห) ที่กอสราง เกษตรเพียงพอ

3 กอสรางประตูปด-เปดน้ํา เพื่อใชในการกักเก็บน้ํา กอสรางประตูปด-เปดน้ํา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการประชาชนมีน้ําสําหรับการกองชาง

ตําบลทาคลอ ที่กอสราง เกษตรเพียงพอ

4 กอสรางคลองลอยรูปตัววี เพื่อใชในการกักเก็บน้ํา กอสรางคลองลอยรูปตัววี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนโครงการประชาชนมีน้ําสําหรับการกองชาง

หมูที่ 2 (ถ้ําสิงห-เขาดาน) ความยาว 3 กิโลเมตร ที่กอสราง เกษตรเพียงพอ

5 ขยายคลองลอย หมูที่ 4 เพื่อใชในการกักเก็บน้ํา ขยายคลองลอย 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนโครงการประชาชนมีน้ําสําหรับการกองชาง

ที่กอสราง เกษตรเพียงพอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     8. ยุทธศาสตรการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

        แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สรางเสริมความมั่งคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2665)  หนาที่....................



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     8. ยุทธศาสตรการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

        แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สรางเสริมความมั่งคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย

แบบ ผ. 02

6 ขุดคลองสงน้ํา หมูที่ 3,9 เพื่อใชในการกักเก็บน้ํา ขุดคลองสงน้ํา   ขนาดกวาง 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโครงการประชาชนมีน้ําสําหรับการกองชาง

เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 2 เมตร ที่ขุดคลอง เกษตรเพียงพอ

7 กอสราง  ปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อใชในการกักเก็บน้ํา ปรับปรุงคลองสงน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการประชาชนมีน้ําสําหรับการกองชาง

ภายในตําบล ที่กอสราง เกษตรเพียงพอ

8 ดาดคอนกรีตคลองระบายน้ํา เพื่อใชในการกักเก็บน้ํา ดาดคอนกรีตคลองระบายน้ํา 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวนโครงการประชาชนมีน้ําสําหรับการกองชาง

หมูที่ 7 (ซอย 3,4,5 ถึงหนา ที่กอสราง เกษตรเพียงพอ

โรงเรียน)

9 กอสราง ปรับปรุงดาดคอนกรีเพื่อใชในการกักเก็บน้ํา กอสราง  ปรับปรุงดาดคอนกรีต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการประชาชนมีน้ําสําหรับการกองชาง

ภายในตําบล ที่กอสราง เกษตรเพียงพอ

10 โครงการวางทอสงน้ํา หมูที่ 8เพื่อใชในการทําการเกษวางทอสงน้ํา  พรอมวาลวปด- 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการทําใหผลิตผลทางการ กองชาง

เปดน้ํา ที่กอสราง เกษตรไมเสียหาย

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2665)  หนาที่....................



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     8. ยุทธศาสตรการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

        แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สรางเสริมความมั่งคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย

แบบ ผ. 02

11 กอสรางฝายน้ําลนในคลองริมเพื่อใชกักเก็บน้ํา กอสรางฝายน้ําลนในคลองริมทาง  - 80,000 80,000 80,000 80,000 มีฝายกักเก็บน้ําประชาชนมีน้ําสําหรับ กองชาง

ทางรถไฟ ชวงที่ดินของนาง ชวงที่ดินของนางบัวไข ดิษฐคลึ หมู 9 การเกษตรเพียงพอ

บัวไข ดิษฐคลึ หมู 9

12 กอสรางถนนลูกรังเขาสถานี เพื่อใชเปนทางสัญจรแลกอสรางถนนลูกรังเขาสถานีสูบน้ํา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนโครงการประชานชนมีถนนสัญจร กองชาง

สูบน้ําบานทาเกวียน หมู 6 ขนสงสินคาการเกษตร บานทาเกวียนหมู 6 ขนาดกวาง  ที่กอสราง และขนสงสินคา

4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 30 

เซนติเมตร จํานวน 1 เสนทาง

13 กอสรางฝากชะลอน้ําและ เพื่อใชในการกักเก็บน้ํา กอสรางฝากชะลอน้ําและฝาย  - 500,000 500,000  -  - มีฝายกักเก็บน้ําประชาชนมีน้ําสําหรับการกองชาง

ฝายกักเก็บน้ํา หมูที่ 7 กักเก็บน้ํา หมูที่ 7 เกษตรเพียงพอ

รวม  13  โครงการ 3,260,000 3,840,000  3,840,000  3,340,000  3,340,000 

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2665)  หนาที่....................



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนกองทุนหมุเพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนกล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งทีทําใหเกษตรกรมีคุณภาพ สํานัดปลัด

เวียนกลุมเกษตรกรทําไรตําบชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรทําไรตําบลทาคลอ จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

ทาคลอ

2 สงเสริมการเลี้ยงปลากินพืช เพื่อรักษาความสมดุลย เลี้ยงปลากินพืช 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งทีทําใหเกษตรกรมีคุณภาพ สํานัดปลัด

ภายในตําบล ทางธรรมชาติโดยไมใช จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น

สารเคมี

3 โครงการปลูกพืชสวนครัวรั้วกปิระชาชนปลูกพืชสวนครัว ปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนครั้งทีทําใหเกษตรกรมีคุณภาพ สํานัดปลัด

ไดภายในตําบล ไวรับประทานเอง  จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

4 ซอมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบนเ้พื่อบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําให ซอมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ํ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงกทําใหผลิตผลทางการ สํานัดปลัด

ดวยไฟฟาฯ ใชไดเปนปกติ ดวยไฟฟาฯ ที่ซอมแซม เกษตรไมเสียหาย กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     8. ยุทธศาสตรการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

        แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สรางเสริมความมั่งคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565)  หนาที่...........



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     8. ยุทธศาสตรการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

        แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สรางเสริมความมั่งคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย

แบบ ผ. 02

5 โครงการอบรมถานและการแเพื่อใหเกษตรกรมีอาชีพเสริม จัดทําโครงการอบรมถานและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งทีทําใหเกษตรกรมีคุณภาพ สํานักปลัด

รูป จากการทําถานและอนุรักษ แปรรูป จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

ปาไมในพื้นที่

6 โครงการปลูกหมอนและแปร เพื่อเปนแนวทางใหเกษตรกร จัดทําโครงการปลูกหมอนและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งทีเกษตรกรและผูสนใจหันมา สํานักปลัด

หมอน มีอาชีพเสริมมากขึ้น แปรรูป จัดโครงการ ปลูกหมอนและแปรรูปหมอน

กันมากขึ้น

7 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุพื เพื่อเปนแหลงรวบรวมเมล็ด จัดทําโครงการธนาคารเมล็ด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งทีเกษตรกรมีแหลงเมล็ดพันธุ สํานักปลัด

ชุมชน พันธุที่ดีใหแกเกษตรกรได พันธุพืชชุมชน จัดโครงการ ที่ดี

ยืมใช

8 โครงการอบรมความรูเรื่อง เพื่อใหเกษตรกรตระหนักถึง จัดทําโครงการอบรมความรู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งทีเกษตรกรเกิดการรวมกลุม สํานักปลัด

สหกรณ การรวมกลุมทํางานและขาย เรื่องสหกรณ จัดโครงการ และสรางการตอรองราคาใน

ตลาดกลาง

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565)  หนาที่...........



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     8. ยุทธศาสตรการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

        แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สรางเสริมความมั่งคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย

แบบ ผ. 02

9 โครงการพัฒนาศูนยบริการแ เพื่อใหประชาสัมพันธขาวสาร จัดทําโครงการศูนยบริการแล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนครั้งทีเกษตรกรไดรับขาวสารและมีสํานักปลัด

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตใหเกษตรกรทราบเพื่อใหเปน ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ การใชเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล ศูนยกลางขาวสารเทคโนโลยี ประจําตําบล

ของการเกษตร

10 สนับสนุนจัดซื้อเมล็ดพันธุ เพื่อใหเกษตรกรจัดซื้อ สนับสนุนจัดซื้อเมล็ดพันธุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งทีทําใหเกษตรกรมีตนทุน สํานักปลัด

ยาปราบศัตรูพืช  และปุย ในราคายอมเยา ยาปราบศัตรูพืช  และปุยใหแก สนับสนุน ในการผลิตต่ําลง

เกษตรกร

11 โครงการเกษตรยั่งยืน เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก จัดทําโครงการเกษตรยั่งยืน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งทีเกษตรมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

เกษตรกรใหมีรายไดที่ยั่งยืน โครงการ

12 อบรมใหความรูในเรื่องการป เพื่อทําใหประชาชนที่ทํา อบรมใหความรูในเรื่องการปรั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งทีทําใหประชาชนไดรับทราบ สํานักปลัด

ปรุง  และบํารุงดิน การเกษตรไดทราบวิธีการ ปรุง และบํารุงดิน จัดโครงการ เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบํารุง

ปรับปรุงบํารุงดิน  เพื่อใหดิน ดิน

มีคุณภาพดี

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565)  หนาที่...........



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     8. ยุทธศาสตรการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

        แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สรางเสริมความมั่งคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย

แบบ ผ. 02

13 โครงการอบรมผักปลอดภัยจ เพื่อใหเกษตรกรมีความรูและ จัดโครงการอบรมผักปลอดภัย 25,000       25,000       25,000       25,000      25,000      จํานวนครั้งทีทําใหเกษตรกรมีคุณภาพ สํานักปลัด

สารพิษมาตรฐาน (GAP) ปรับวิธีการปลูกพืชใหเขา จากสารพิษมาตรฐาน (GAP) จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

มาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษ(GAP)

14 โครงการโรงเรียนเกษตรกร เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีความ จัดอบรมใหความรู-ศึกษาดูงา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนครั้งทีทําใหประชาชนไดรับทราบ สํานักปลัด

ตําบลทาคลอ รูความเขาใจในเรื่องการผลิตขาวใหกับเกษตรกร จัดโครงการ ขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร

และพืชสวนโดยผานกระบวนการ ธรรมชาติ  และใชไดอยาง

โรงเรียนเกษตรกร ถูกวิธี

15 โครงการจัดกิจกรรมและฝก เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความ จัดกิจกรรมและฝกอบรมเกษต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งทีเกษตรกรมีความเขาใจใน สํานักปลัด

อบรมเกษตรอินทรีย เขาใจในเกษตรอินทรีย เกษตรอินทรีย จัดโครงการ เกษตรอินทรียมากขึ้น

16 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรไดทํา ทําแปลงตัวอยางใหเกษตรกร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งทีทําใหเกษตรกรมีคุณภาพ สํานักปลัด

การเกษตรตามแนวพระราชดําริ เปาหมายจํานวน 6 คน จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565)  หนาที่...........



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     8. ยุทธศาสตรการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

        แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สรางเสริมความมั่งคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย

แบบ ผ. 02

17 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูการเปนศูนยเรียนรูดานเกษตร กอตั้งอาคารเพื่อเปนจุดศูนย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งทีทําใหเกษตรกรมีคุณภาพ สํานักปลัด

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทุกๆดานทั้งพืช สัตว ประมง กลางใหเกษตรกรเขามา จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

สินคาเกษตร รับบริการได จํานวน 1 จุด 

และมีจุดจัดนิทรรศการ

18 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค เพื่อสงเสริมการแปรรูปสินคา อบรมเกษตรกร ใหมีความรูดา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งทีผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ สํานักปลัด

เกษตรสูมาตรฐาน เกษตรใหมีมูลคา การแปรรูป จัดโครงการ

19 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรมีความรู ความเขาใจ อบรมเกษตรกร โดยใหความรู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งทีทําใหเกษตรกรมีคุณภาพ สํานักปลัด

แนวทางพระราชดําริของ ร.9 เกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจ จัดโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น

ไดมากขึ้น พอเพียง

รวม  15  โครงการ 2,370,000 2,370,000  2,370,000  2,370,000 2,370,000 

แผนพัฒนาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565)  หนาที่...........



 
 
 
 
 

        ประกาศองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (ป 2561-2565) 
------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ไดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 
- 2565 เพ่ือใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปกลุมจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และสภาองคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ  ไดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ใหความเห็นชอบในการประชุมสามัญ  
สมัยท่ี 3  ประจำป 2562  ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 แลวนั้น 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   
และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 24 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (ป  2561-2565)   
ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

 
 

    (ลงชื่อ) 
  (นายทนงยุทธ จันทกูล) 

 นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
  
 
 


