
ผ. ๐๑

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้าง ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ ต.ท่าไม้ สายบริเวณบ้าน - - ๓๕๐,๐๐๐   ๑๕๒ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๒ เป็นไปด้วยความสะดวก นายไพศาล  คนตรง ถึงบริเวณบ้าน นางหวาน ในการสัญจรไป-มา
ศิริสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๒ เมตร
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร

๒ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ ต.ท่าไม้ สายบ้าน ๙๖๘,๐๐๐  -  - ๔๔๐  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๒ เป็นไปด้วยความสะดวก นายเชย  ทองใส กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร ในการสัญจรไป-มา

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร

๓ โครงการปรับปรุงถนนแอส เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay - ๑,๗๖๔,๐๐๐ - ๗๓๕  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay เป็นไปด้วยความสะดวก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายสยาม  ปูนจนี ถึงบ้าน ในการสัญจรไป-มา
หมุ่ที่ ๒ นายวิเชียร  อัน้จกุฉุน โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต  บนผิวถนนเดิม กว้าง ๔ เมตร
ยาว  ๗๓๕ เมตร  หรือพืน้ที่ไม้น้อยกว่า 
๒,๙๔๐ ตารางเมตร

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒  การส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๒  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

-๒๖-

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีม่า

-๒๕-

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค และโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนาที ่๑ ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนทางเดินเท้าให้มีคุณภาพ



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงถนน Overlay หมู่ที่ ๓ ต.ท่าไม้ โดยเร่ิม ๒,๕๐๐,๐๐๐ - -  ๑,๓๐๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

Overlay หมู่ที่ ๓ เป็นไปด้วยความสะดวก ต้ังแต่สะพานทุ่งฝืดถึงห้วยปลายยาง กว้าง ๕ เมตร ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ปี ๕๙

๖,๕๐๐ ตารางเมตร

๕ โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - ๓,๙๓๐,๐๐๐ - ๑,๐๙๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เป็นไปด้วยความสะดวก ต่อจากถนนลาดยางเดิมของ อบจ .บริเวณบ่อขยะ (งบ อบจ.) ในการสัญจรไป-มา

ใหม่ ถึงสะพานทุ่งฝืด หมู่ที่ ๓ ต.ท่าไม้ ผิวจราจร
กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๙๐ เมตร
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๔๐ ตารางเมตร

๖ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ เร่ิมต้ังแต่บริเวณบ้าน - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๓ เป็นไปด้วยความสะดวก นางยม  ทัดสวน ถึงบ้านนางแฉล้ม  เขียวอิม่  ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปี ๕๘

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

๗ โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - ๑,๑๔๐,๐๐๐  - 380  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก เร่ิมต้ังแต่ถนนเลียบล าห้วยปลายยางต่อจากถนน (งบ อบจ.) ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

หมู่ที่ ๓ ลาดยางเดิมเชื่อมต่อกบัเขต อบต .ยางม่วง หมู่ที่ ๓ ปี๕๙

ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตารางเมตร

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

-๒๗-
งบประมาณและทีม่า

งบประมาณและทีม่า



๘ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายนท ทะละ ถึงบ้าน - - ๑,๑๔๙,๐๐๐ ๔๔๐  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๓ เป็นไปด้วยความสะดวก นางอารีย์ ไพรวัลย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ปี ๕๙

๙ โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เร่ิมต้ังแต่ ๑,๖๐๐,๐๐๐ -  - 776  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก คลองทุ่งฝืด ถึงบ้านนายศิริ อรภักดี (ชลประทาน ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

หมู่ที่ ๓ ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๖ เมตร ปี ๕๙

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๔ ตารางมตร

๑๐ โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เร่ิมจากบริเวณ - ๓,๒๘๑,๐๐๐ - 1,000  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก หน้าบ้านอนันท์การไฟฟูาเชื่อมกบัเขตต าบล (งบ อบจ.) ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

หมู่ที่ ๓ ยางม่วงบริเวณ หน้าโรงงานถ่านหินลิกไนท์ ปี ๕๙

ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓

๑๑ โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ - - ๑๘๐,๐๐๐ 100  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก บริเวณบ้านปรัชญา  ผ่องใส  ถึงบริเวณบ้าน ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

หมู่ที่ ๔ นายนนท์   ผิวจราจรกว้าง  ๓ เมตร  ยาว ปี ๕๙

๑๐๐ เมตร  พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการปรับปรุงและขยายถนน เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงและขยายถนนบริเวณประตูน้ า หมู่ที่ ๔ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณประตูน้ า หมู่ที่ ๔ เป็นไปด้วยความสะดวก ต.ท่าไม้ พร้อมสร้างเคร่ืองกนัรถให้แข็งแรง ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ปี ๕๘

งบประมาณและทีม่า
-๒๘-



๑๓ โครงการกอ่สร้างถนน Overlay เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน Overlay บริเวณหลังสมาคมกลุ่ม - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๔ เป็นไปด้วยความสะดวก ชาวไร่ออ้ย เขต ๗ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าไม้ กว้าง ๕ เมตร ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ยาว ๑,๒๐๐ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ปี ๕๙

๑๔ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. จากคลองชลประทานฝ่ังขวา - ๓๙๐,๐๐๐  - ๑๕๐  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๔ เป็นไปด้วยความสะดวก สุดทางรถไฟ บริเวณบ้าน นายหยด สายสะอาด ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

หมู่ที่ ๔ ต.ท่าไม้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร  ปี ๕๙

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

๑๕ โครงการกอ่สร้างที่พักผู้โดยสาร เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ กอ่สร้างที่พักผู้โดยสารรถประจ าทาง ๒ ฝ่ัง -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒ แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ประจ าทาง หมู่ที่ ๔ สะดวกในการรอรถโดยสาร บริเวณหน้าสมาคมกลุ่มชาวไร่ออ้ย เขต ๗ ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ประจ าทาง ขนาด ๔ x ๒ เมตร หมู่ที่ ๔ ปี ๕๙

๑๖ โครงการกอ่สร้างฟุตบาททางเท้า เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างฟุตบาททางเท้า ๒ ฝ่ัง ริมถนนแสงชูโต - - ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในเขตเทศบาล เป็นไปด้วยความสะดวก ภายในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ยาว ๖,๖๐๐  เมตร ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ปี ๕๙

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๗ โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ซอยพัฒนาห้า - 960,000 - ๓๘๔  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

Overlay หมู่ที่ ๕ เป็นไปด้วยความสะดวก รุ่งเรือง หมู่ที่ ๕ ต.ท่าไม้  ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ในการสัญจรไป-มา
ระยะทางยาว ๓๘๔ เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๙๖ ตารางเมตร

๑๘ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. จากหมู่ที่ ๕ ต.ท่าไม้ ไปถึง - - ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๘๐๐  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

งบประมาณและทีม่า
-๒๙-



หมู่ที่ ๕ เป็นไปด้วยความสะดวก หมู่ที่ ๔ เลียบทางรถไฟ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ ในการสัญจรไป-มา
เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร

๑๙ โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay  สายท่าไม้ - - - 950,000 ๑๖๒  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
Overlay หมู่ ๗ เป็นไปด้วยความสะดวก ตะคร้ าเอน หมู่ที่ ๗ จากทางรถไฟถึงสะพานหน้า ในการสัญจรไป-มา

โรงเรียนวัดคร้อพนัน ผิวจราจรกว้าง ๒๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๖๒ เมตร 

๒๐ โครงการกอ่สร้างการ์ดเรล เพือ่เป็นการปูองกนัอนัตราย กอ่สร้างการ์ดเรล  ตามแยกอนัตรายต่างๆ ภายใน - ๓๐๐,๐๐๐ - ม.๑ - ม.๑๐ เพือ่เป็นการปูองกนัอนัตราย กองช่าง
ภายในเขตเทศบาล ในการสัญจรไป-มา เขตเทศบาล ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ปี ๕๙

๒๑ โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ซอยสวนกล้วย ๒,๓๒๘,๐๐๐ -  - ๙๗๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
Overlay หมู่ที่ ๖ เป็นไปด้วยความสะดวก ถึงซอยต้นโพธ์ิเชื่อมต่อห้องแถวอรุณโรจน์ ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

กว้าง ๔ - ๖ ม. ยาว ๙๗๐ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ปี ๕๙

๓,๘๘๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๒ โครงการสร้างศาลาประชาคม เพือ่ให้มีสถานที่ส าหรับจดั กอ่สร้างศาลาประชาคมประจ า หมู่ที่ ๗ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑  แห่ง ชุมชนมีสถานที่ส าหรับจดั กองช่าง

ประจ า หมู่ที่ ๗ กจิกรรมของชุมชน กจิกรรมของชุมชน แผนชุมชน

ปี ๕๘

๒๓ โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงถนนสายท่าไม้-ห้วยตะเคียน (ข้างดับเพลิง - ๕๘๐,๐๐๐  - ๑๙๐  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๗ เป็นไปด่วยความสะดวก ท่าไม)้  โดยการขยายผิวจราจรอกี  ๒  เมตร ยาว ในการสัญจรไป-มา

๑๙๐  เมตร  พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และ Overlay  ถนนเดิมรวมผิวจราจรทั้งหมด

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๙๐  เมตร หมู่ที่ ๗

-๓๐-
งบประมาณและทีม่า



๒๔ โครงการปรับปรุงถนนแอส เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay เป็นไปด้วยความสะดวก หมู่ที่ ๗ เร่ิมจากถนนสายท่าไม-้ตะคร้ าเอน ลงไป (งบ อบจ) ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

หมู่ที่ ๗ ทางแยกบ้านนายสุวรรณ  วรบุตร ถึงบริเวณข้าง ปี ๕๘

ปั๊มน้ ามันหนองเขมร หมู่ที่ ๑ จนสุดเขต อบต.

ยางม่วง  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๒๕ โครงการกอ่สร้างสะพานข้าม เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้า - - 5,000,000 ๑๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ เป็นไปด้วยความสะดวก ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๑๐ เมตร ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ปี ๕๙

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ให้เกดิความสวยงามและ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนวัดคร้อพนัน - 3,000,000 - ๑ แห่ง เกดิความสวยงามเป็น กองช่าง

หมู่ที่ ๗ เป็นระเบียบ ถึงสะพานหน้าโรงเรียนวัดคร้อพนัน โดยมีรายละ- ระเบียบและร่มร่ืน
เอยีดดังนี้ กอ่สร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๑๐๐ เมตร ยาว 
๑๖๐ ม. ปูผิวทางเดินแบบOverlay พืน้ที่ประมาณ
๑,๖๐๐ ตร.ม. ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมชุดโคมไฟ
ส่องสว่างแบบส ารวจ (เสาหงส์) จ านวน ๕ ต้น
ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร

๒๗ โครงการกอ่สร้างหอนาฬิกา เพือ่ให้เกดิความสวยงามและ กอ่สร้างหอนาฬิกา ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดคร้อพนัน - - 2,000,000 ๑  แห่ง เกดิความสวยงามเป็นและ กองช่าง
หมู่ที่ ๗ เป็นระเบียบ หมู่ที่ ๗ เพือ่ประชาชนใช้เป็นศูนย์

-๓๑-
งบประมาณและทีม่า



กลางในการบอกเวลา

๒๘ โครงการกอ่สร้างเกาะกลาง เพือ่ให้เกดิความสวยงามและ กอ่สร้างเกาะกลางพร้อมเสาไฟฟูาส่องสว่างบริเวณ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมเสาไฟฟูาส่องสว่าง เป็นระเบียบ ถนนสายหน้าวัดคร้อพนัน ความยาว ๕๐ เมตร ในการสัญจรไป-มา
หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๗

๒๙ โครงการกอ่สร้างถนน Overlay เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงถนน Overlay ถนนเร่ิมต้ังแต่หน้าบ้าน - 1,800,000  - ๗๐๐  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๗ เป็นไปด้วยความสะดวก ประธานชุมชน หมู่ที่ ๗ ถึงสุดเขตท่าไม้ติดเขต ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ห้วยกระดาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปี ๕๙

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายทุเรียน แสงทอง -  - 220,000 ๘๒ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่  ๑๐ เป็นไปด้วยความสะดวก ถึงบ้านนายสมัย ตัวมูล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ ม. ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร หมู่ที่  ๑๐ ปี ๕๙

๓๑ โครงการกอ่สร้างถนน Overlay เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน Overlay เร่ิมจากเขตติดต่อเทศบาล - ๓,๔๙๒,๐๐๐  - ๑,๔๕๕ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๘ เป็นไปด้วยความสะดวก ต าบลลูกแก ถึงถนนแสงชูโตบริเวณบ้านสุพจน์ (งบ อบจ.) ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ล้อแม็กซ์ กว้าง ๔ - ๖ เมตร ยาว ๑,๔๕๕ เมตร ปี ๕๙

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘

๓๒ โครงการกอ่สร้างถนน Overlay เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน Overlay เร่ิมจากทางลงศาลา - - 1,356,000 ๑ แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๘ เป็นไปด้วยความสะดวก อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ไปจนสุดเส้นทางรถไฟ ในการสัญจรไป-มา แผนชุมชน

ปี ๕๙

๓๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกดิความสวยงามเป็น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน เพือ่เกดิความสวยงามเป็น กองช่าง
ภายในเขตเทศบาล ระเบียบ ระเบียบร่มร่ืนเหมาะสมกบั

    -๓๒-
งบประมาณและทีม่า



สถานที่ราชการ

๓๔ โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก บริเวณบ้าน นายยุทธนา อัน้จกุฉุน ถึงบริเวณ  ในการสัญจรไป-มา
หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายปุวน ทัดสวน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร

ยาว ๕๐๐ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๕ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายสวัสด์ิ  - 360,000  - ๑๕๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๑๐ เป็นไปด้วยความสะดวก ราชการดี  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ในการสัญจรไป-มา

๓๖ โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - ๓,๐๖๐,๐๐๐  - ๑,๐๒๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เป็นไปด้วยความสะดวก หมู่ที่ ๓ สายเลียบคลองชลประทานเร่ิมต้ังแต่เขต (งบ อบจ) ในการสัญจรไป-มา

ติดต่อ อบต.ยางม่วง ถึงบริเวณทางเข้าบ้านอนันท์

การไฟฟูา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร 

รวมพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร

๓๗ โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Overlay เร่ิมจากถนน ๓๓๗,๕๐๐ - - ๑๕๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แบบ Overlay หมู่ที่ ๙ เป็นไปด้วยความสะดวก แสงชูโตถึงทางรถไฟ ซอยตรงข้ามวัดคริสต์ ท่าหว้า ในการสัญจรไป-มา

หมู่ที่ ๙ ยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๔ - ๕ เมตร
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร

๓๘ โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Overlay ซอยบ้าน ๖๒๐,๐๐๐ - - ๓๑๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แบบ Overlay หมู่ที่ ๑๐ เป็นไปด้วยความสะดวก ผ.ญ. วานิช ผิวผ่อง ยาว ๓๑๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร ในการสัญจรไป-มา

รวมพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๐

งบประมาณและทีม่า
-๓๓-



๓๙ โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Overlay ซอยศาลา ๗๔๔,๐๐๐ - - ๓๑๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แบบ Overlay หมู่ที่ ๑๐ เป็นไปด้วยความสะดวก เกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ในการสัญจรไป-มา

ยาว ๓๑๐ เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตร.ม.

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๐ โครงการกอ่สร้างอาคารอเนก เพือ่ให้มีสถานที่ส าหรับจดั กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒ x ๑๘ ม. - 1,200,000 - ๑ แห่ง ชุมชนมีสถานที่ส าหรับจดั กองช่าง

ประสงค์ หมู่ที่ ๗ กจิกรรมของชุมชน บริเวณข้างหอถังประปา หมู่ที่ ๗ กจิกรรมงชุมชน

๔๑ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนางมาลัย ดวงเพชร - - ๓๕๐,๐๐๐ ๘๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๒ เป็นไปด้วยความสะดวก หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ในการสัญจรไป-มา

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร

๔๒ โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้างถนนลูกรัง บริเวณบ้านนางบุญธรรม ๑๑๐,๐๐๐ - - ๑๕๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๑ เป็นไปด้วยความสะดวก เรืองทอง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ในการสัญจรไป-มา
ยาว ๑๕๐ เมตร 

๔๓ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้การสัญจรของประชาชน กอ่สร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ บริเวณซอยบ้าน  - 200,000 - ๑๒๗ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ ๙ เป็นไปด้วยความสะดวก นายวิม  วงษา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร ในการสัญจรไป-มา

รวมพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๑ ตารางเมตร

-๓๔-
งบประมาณและทีม่า



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ ๑ - ๓๗๕,๐๐๐ - ๒๕๐  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ เทศบาลมีประสิทธิภาพ บริเวณซอยบ้าน นายฟุงู (คอกม้า) สุดถนนบ้าน ปัญหาน้ าท่วมขัง
คุณแดง และคุณคนึง สร้อยทอง โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. 
ขนาด  Ø ๐.๖๐ เมตร  ยาว ๒๕๐ เมตร

๒ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๗๑๒  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ เทศบาลมีประสิทธิภาพ เร่ิมจากศูนย์รับหน่อไม้ (ต่อจากของเดิม) ถึงคลอง ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

สายบางแกว้ ความยาวไม่น้อยกว่า  ๗๑๒ เมตร ปี ๕๘

โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร

๓ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่แกไ้ชปัญหาน้ าท่วมขังให้กบั วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. - 1,033,000  - ๖๐๐ เมตร สามารถปูองกนัปัญหาน้ า กองช่าง
ชนิดปากล้ินราง หมู่ที่ ๒ ประชาชน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ เร่ิมต้ังแต่แยกหนอง ท่วมขังให้กบัประชาชนที่ได้

แปลงแรด (ต่อจากของเดิม) ถึงคลองธรรมชาติ รับความเดือดร้อน
รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

-๓๕-

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒  การส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๒  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค และโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที ่๒ แก้ไขปัญหาการระบายน้ า และปัญหาน้ าท่วมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการวางท่อบล๊อคคอนเวิร์ส เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อบล๊อคคอนวิร์ส (ท่อเหล่ียม) ๒ จดุ พร้อม - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒ แห่ง สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง

พร้อมดาดหิน เทศบาลมีประสิทธิภาพ ดาดหินใหม่ ๔ จดุ บริเวณคลองส่งน้ าสาย ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

บางแกว้ หมู่ที่ ๒ ปี ๕๙

๕ โครงการกอ่สร้างคอนกรีต เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต กอ่สร้างคอนกรีตดาดคูส่งน้ าบริเวณซอยบ้านของ - 1,000,000 - ๕๖๐ เมตร สามารถปูองกนัปัญหาน้ า กองช่าง
ดาดคูส่งน้ า หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพ นายส าราญ  คนตรง คลองส่งน้ าสาธารณะจ านวน ท่วมขังให้กบัประชาชนที่ได้

๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๓๙๐ ม. รับความเดือดร้อน
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร
หมู่ที่ ๑๐ 

๖ โครงการกอ่สร้างคอนกรีต เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต กอ่สร้างคอนกรีตดาดคูส่งน้ า หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้าน - 1,500,000 - ๗๐๐  เมตร สามารถปูองกนัปัญหาน้ า กองช่าง
ดาดคูส่งน้ า หมู่ที่ ๓ เทศบาลมีประสิทธิภาพ นายอเนก  นิลบดี จ านวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาด ท่วมขังให้กบัประชาชนที่ได้

กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๕๓๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง รับความเดือดร้อน
๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร

๗ โครงการเจาะท่อระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต เจาะท่อระบายน้ าข้ามถนนเพือ่การเกษตร หมู่ที่ ๔ 100,000 - - 25  เมตร สามารถปูองกนัปัญหาน้ า กองช่าง
หมู่ที่ ๔ เทศบาลมีประสิทธิภาพ บริเวณริมคลองชลประทานเลยร้านข้าวลุงหวัง ท่วมขังให้กบัประชาชนที่ได้

ยาว ๒๕ เมตร ใช้ท่อ PVC ขนาด ๘ นิ้ว รับความเดือดร้อน

๘ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ าบริเวณบ้านคุณปัจชญา วงษ์สนิท ๕๔๐,๐๐๐ - - 300  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๔ เทศบาลมีประสิทธิภาพ ถึงบ้าน คุณประเทือง สร้อยระย้า หมู่ที่ ๔ ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปี ๕๙

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

-๓๗-

-๓๖-

งบประมาณและทีม่า

งบประมาณและทีม่า



(บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า บริเวณกองกากออ้ยเกา่ข้าง -  - ๕๔๐,๐๐๐ 300  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง

หมู่ที่ ๙ เทศบาลมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปี ๕๙

๑๐ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต ปรับปรุงท่อระบายน้ า บริเวณเลียบทางรถไฟหลัง ๒๔๐,๐๐๐  -  - 150 เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๔ เทศบาลมีประสิทธิภาพ สมาคมกลุ่มชาวไร่ออ้ย เขต ๗  ถึงคลองระบายน้ า ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

หมู่ที่ ๔ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ปี ๕๙

๑๑ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ซอยนิยมไทย หมู่ที่ ๕ - ๓๗๕,๐๐๐  - 250 เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง

หมู่ที่ ๕ เทศบาลมีประสิทธิภาพ โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

ยาว ๒๕๐ เมตร ปี ๕๙

๑๒ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าสะดวก วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕  บริเวณบ้าน - - ๓๙๐,๐๐๐ 300  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๕ ลุงสรวง ถึงแนวทางรถไฟ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

ยาว ๓๐๐ เมตร ปี ๕๘

๑๓ โครงการขุดลอกรางน้ า เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่ ขุดลอกรางน้ าเพือ่การเกษตรระยะทาง ๓๐๐ เมตร - ๓๐,๐๐๐ - 300  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๖ จนถึง หมู่ที่ ๘ ปูองกนัน้ าท่วมขัง ระหว่าง หมู่ที่ ๖ จนถึง หมู่ที่ ๘ ปัญหาน้ าท่วมขัง

๑๔ โครงการกอ่สร้างคอนกรีต เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต กอ่สร้างคอนกรีตดาดคูส่งน้ า หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้าน 300,000 - - 195  เมตร สามารถปูองกนัปัญหาน้ า กองช่าง
ดาดคูส่งน้ า หมู่ที่ ๗ เทศบาลมีประสิทธิภาพ นายเหนียว  น้ าใจสุข ถึงคลองชลประทานเล็ก ท่วมขังให้กบัประชาชนที่ได้

ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร รับความเดือดร้อน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาด - ๒๔๐,๐๐๐  - 150  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ เทศบาลมีประสิทธิภาพ Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร บริเวณบ้าน ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

นางรัตติยา ศรีบู่  หมู่ที่ ๗ ปี ๕๙

งบประมาณและทีม่า

-๓๘-



๑๖ โครงการกอ่สร้างประตูน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต กอ่สร้างประตูน้ าเปิด-ปิด พร้อมคันกัน้น้ า หมู่ที่ ๘ ๔๐,๐๐๐ - - 1  แห่ง สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
เปิด - ปิด หมู่ที่ ๘ เทศบาลมีประสิทธิภาพ บริเวณทางรถไฟติดต่อต าบลลูกแก ประตูน้ าตาม ปัญหาน้ าท่วมขัง

แบบมาตรฐานกรมชลประทาน Ø ๐.๔๐ เมตร

๑๗ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาด - 560,000 - ๓๕๐ เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๘ เทศบาลมีประสิทธิภาพ Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร เร่ิมต้ังแต่ซอยบ้าน ปัญหาน้ าท่วมขัง

นางอรัญญา สมัครกจิวานิช ถึงบ้าน นายชัชวาลย์
เกตุลา หมู่ที่ ๘

๑๘ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ต.ท่าไม้  บริเวณหน้าบ้าน - ๔๑๔,๐๐๐  - 230  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง

หมู่ที่ ๘ เทศบาลมีประสิทธิภาพ นางนันทิยา ทิพย์พานทอง สุดบ้าน นางสุจติรา ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

ดวงแกว้ โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ปี ๕๙

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว ๒๓๐ เมตร

๑๙ โครงการวางท่อระบายน้ า และ เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อ หมู่ที่ ๙ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม ยาว ๓๐ เมตร ๖๕,๐๐๐ - - 30  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง

ถมดินปรับพืน้ที่ หมูที่ ๙ เทศบาลมีประสิทธิภาพ และ และถมดินปรับพืน้ที่ข้างศาลาอเนกประสงค์ ปัญหาน้ าท่วมขังและปรับ

ปรับพืน้ที่ให้สม่ าเสมอ หมู่ที่ ๙ พืน้ที่ขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตร พืน้ที่ให้สม่ าเสมอ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ เพือ่ให้มีน้ าใช้ในการเกษตร กอ่อฐิบล๊อกเพิม่ความสูงของคลองคอนกรีต คูน้ า - ๕๐,๐๐๐ - ๕๑๐ เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
ส่งน้ า หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๙ ต.ท่าไม้ บริเวณแยกจากคลองชลประทาน ปัญหาน้ าท่วมขังและส่งน้ า

ฝ่ังซ้าย ความยาว ๕๑๐ เมตร ให้กบัการเกษตร

๒๑ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต ขุดลอกคลองชลประทานไส้ไก ่บริเวณ  หมู่ที่ ๙ - - ๓๐๐,๐๐๐ 3,000 เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๙ เทศบาลมีประสิทธิภาพ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

งบประมาณและทีม่า

-๓๙-



ปี ๕๙

๒๒ โครงการกอ่สร้างคอนกรีตดาดคู เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต กอ่สร้างคอนกรีตดาดคูส่งน้ า หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 890  เมตร สามารถปูองกนัปัญหาน้ า กองช่าง

ส่งน้ า หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพ บ้านนางมาลี  นิลบดี ถึงถนนทุ่งฝืด-กระต่ายเต้น ท่วมขังให้กบัประชาชนที่ได้
ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร

๒๓ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอย    - - ๒๘๐,๐๐๐ 140  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพ อสมท. ถึงบ้านนายวิน โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ปัญหาน้ าท่วมขัง

ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร

๒๔ โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พรอม้บ่อพัก ขนาด - ๔๓๕,๒๐๐  - 272  เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพ Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร บริเวณศาลา ปัญหาน้ าท่วมขัง แผนชุมชน

เกษตร หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านนายประจบ ซิบเข ปี ๕๙

๒๕ โครงการกอ่สร้างก าแพงดินพัง เพือ่ปูองกนัถนนพัง กอ่สร้างก าแพงกนัดินพัง ค.ส.ล. ในคลองดิน - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 11  ชุมชน เพือ่ปูองกนัไม่ให้ถนนเกดิ กองช่าง
ภายในเขตเทศบาล ธรรมชาติ ภายในเขตเทศบาล การทรุดตัว

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๖ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้าน - ๑,๐๐๘,๐๐๐ - ๕๖๐ เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง

หมู่ที่ ๑ เทศบาลมีประสิทธิภาพ นายบุญธรรม เรืองทอง ถึงบริเวณท่อระบายน้ า ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ่อน้ าเสีย โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร

ระยะทางยาว ๕๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

๒๗ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ - - ๑,๒๙๖,๐๐๐ ๗๒๐ เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๒ เทศบาลมีประสิทธิภาพ บริเวณหน้าจดุรับซ้ือหน่อไม้ฝร่ังถึงคลองน้ าทิ้ง ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว
๗๒๐ เมตร

-๔๐-
งบประมาณและทีม่า



๒๘ โครงการปรับท่อประตูส่งน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต ปรับท่อประตูส่งน้ า (หน้าดับเพลิงท่าไม้) ให้ต่ าลง - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๗ เทศบาลมีประสิทธิภาพ เพือ่ให้น้ าไหลเข้าห้วย หมู่ที่ ๗ ปัญหาน้ าท่วมขัง

๒๙ โครงการวางท่อส่ีเหล่ียมระบาย เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อส่ีเหล่ียมระบายน้ าบล๊อคคอนเวิร์ส บริเวณ - - ๕๐,๐๐๐ ๒๐ เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
น้ าบล๊อคคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๙ เทศบาลมีประสิทธิภาพ หลังศาลา หมู่ที่ ๙ ระยะทางยาว ๒๐ เมตร ปัญหาน้ าท่วมขัง

๓๐ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  หมู่ที่ ๗ ซอยบริเวณ ๑๖๐,๐๐๐ - - ๔๙ เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
หมู่ที่ ๗ เทศบาลมีประสิทธิภาพ บ้านนางสมพงษ์  ใจเย็น เชื่อมต่อกบับ่อพักเดิม ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยวางท่อขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๙ เมตร

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓๑ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้การระบายน้ าในเขต วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บริเวณหอถัง - ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๖๐ เมตร สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง

หมู่ที่ ๖ เทศบาลมีประสิทธิภาพ ประปาหมู่ที่ ๖ โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ปัญหาน้ าท่วมขัง

ระยะทางยาว ๕๐ เมตร

๓๒ โครงการวางท่อลอด ค.ส.ล. เพือ่ให้มีน้ าใช้ในการเกษตร วางท่อลอด ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน สามารถปูองกนัและแกไ้ข กองช่าง
พร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาล ปัญหาน้ าท่วมขังและส่งน้ า

ให้กบัการเกษตร

-๔๑-
งบประมาณและทีม่า



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ - ๕๕,๐๐๐  - 500  เมตร ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ให้บริการแกป่ระชาชน บริเวณบ้านปูาน้อยระยะทาง ๓๐๐ เมตร และ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น แผนชุมชน

ซอยบริษัทไทยโมลาสระยะทาง ๒๐๐ เมตร เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต ปี ๕9

ทรัพย์สิน

๒ โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากบริเวณ หมู่ที่ ๔ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที่ ๔ ให้บริการแกป่ระชาชน ถนนเลียบคลองชลประทานฝ่ังขวา จนถึงเขตติดต่อ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น แผนชุมชน

พืน้ที่ อบต.ท่ามะกา เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต ปี ๕9

ทรัพย์สิน

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒  การส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๒  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

งบประมาณและทีม่า

-๔๒-

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค และโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที ่๓ ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนด้านการสาธารณปูโภค และไฟฟ้า



๓ โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บริเวณซอยบ้าน - ๑๕๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๑ ให้บริการแกป่ระชาชน นายมานพ ผ่องใส จนสุดซอย ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น

เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยบ้าน - ๑๒๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที่ ๒ ให้บริการแกป่ระชาชน นายไพศาล ตนตรง จนสุดซอย ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น

เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

๕ โครงการติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อม เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ - ๑๐๒,๐๐๐ - 17  ต้น ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
โคมไฟส่องสว่างสาธารณะ ให้บริการแกป่ระชาชน บริเวณเลียบคลองชลประทาน(สาย ๑ ขวา ๑ ขวา ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น

หมู่ที่ ๓ ๕ ซ้าย)เร่ิมต้ังแต่บริเวณคลองส่งน้ าทุ่งฝืดถึงบริเวณ เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

บ้านนายศิริ อรภักดี หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑๗ ต้น ทรัพย์สิน
ระยะทางประมาณ ๖๗๖ เมตร

๖ โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอย - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ ให้บริการแกป่ระชาชน บ้านนายลออง  สมุทรสินธ์ุ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 

เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

๗ โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอย - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ ให้บริการแกป่ระชาชน บ้านนายพิเชษฐ์  บุญแกว้ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น

เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

-๔๓-
งบประมาณและทีม่า



ทรัพย์สิน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บริเวณซอย ๑๒๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที่ ๔ ให้บริการแกป่ระชาชน บ้านนายอนนท์ ผ่องใส จนสุดซอย ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

๙ โครงการติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อม เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ 100  ต้น ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
โคมไฟส่องสว่างสาธารณะ ให้บริการแกป่ระชาชน บริเวณเลียบคลองชลประทาน เร่ิมต้ังแต่เขตติดต่อ (งบ อบจ.) ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
หมู่ที่ ๓ อบต.ท่ามะกา ถึงเขตติดต่อ อบต.ยางม่วง หมู่ที่ ๓ เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

ต.ท่าไม้ จ านวน ๑๐๐ ต้น ระยะทางประมาณ ทรัพย์สิน
๔,๐๐๐ เมตร

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยบ้าน - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๒ ให้บริการแกป่ระชาชน นายต๊ิก ชัยประเสริฐ ถึงบ้าน อ. สุรัตน์ สุขส าราญ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น แผนชุมชน

เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต ปี ๕๘

ทรัพย์สิน

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างจากบริเวณ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๙ ให้บริการแกป่ระชาชน ถนนเลียบคลอง (ฝ่ัง ร.ร.วัดคร้อพนัน) หมู่ที่ ๙ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น แผนชุมชน

ถึงพืน้ที่ หมู่ที่ ๔  เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต ปี ๕๘

ทรัพย์สิน

งบประมาณและทีม่า
-๔๔-



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อม เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ - 7,020,000 - 117  ต้น ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง

โคมไฟส่องสว่างสาธารณะ ให้บริการแกป่ระชาชน บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานฝ่ังขวา หมู่ที่ ๔ (งบ อบจ.) ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
หมู่ที่ ๔ ถึง หมู่ที่ ๖ ถึงพืน้ที่ หมู่ที่ ๖ จ านวน ๑๑๗ ต้น ระยะทาง เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

ประมาณ ๕,๐๒๓ เมตร ทรัพย์สิน

๑๓ โครงการติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อม เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ - - ๓,๘๔๐,๐๐๐ 64  ต้น ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
โคมไฟส่องสว่างสาธารณะ ให้บริการแกป่ระชาชน เร่ิมต้ังแต่บริเวณศูนย์เด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น ถึง (งบ อบจ.) ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๔ สมาคมกลุ่มชาวไร้ออ้ยเขต ๗ หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๔ เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

จ านวน ๖๔ ต้น ระยะทางประมาณ ๒,๕๓๘ เมตร ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการให้ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะ บริเวณซอยบ้าน - ๕๖,๐๐๐ - 350 เมตร ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๑ บริการแกป่ระชาชน ผู้ใหญ่คนึง สุขศรี ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น

หมู่ที่ ๑ เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

๑๕ โครงการกอ่สร้างเสาไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการให้ กอ่สร้างเสาไฟ High Mast ขนาดสูง ๑๕ เมตร - ๕๐๐,๐๐๐ - 15  เมตร ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
High Mast  หมู่ที่ ๖ บริการแกป่ระชาชน เพือ่ติดต้ังบริเวณตลาดท่าไม้ หมู่ที่ ๖ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 

เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
-๔๖-

งบประมาณและทีม่า

-๔๕-
งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการกอ่สร้างเสาไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการให้ กอ่สร้างเสาไฟฟูาส่องสว่างสนามกฬีาโรงเรียน - - ๘๐๐,๐๐๐ 4  ต้น ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๗ บริการแกป่ระชาชน วัดคร้อพนัน หมู่ที่ ๗ โดยเป็นโครงเหล็ก ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 

สูง ๑๕ เมตร จ านวน ๔ ต้น เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

๑๗ โครงการติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อม เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการให้ ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมโคมไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
โคมไฟส่องสว่างสาธารณะแบบ บริการแกป่ระชาชน ชนิด LED ภายในเขตเทศบาล ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
ชนิด LED ภายในเขตเทศบาล เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน

๑๘ โครงการกอ่สร้างเสาไฟฟูา เพือ่ติดต้ังไฟฟูาและแสงสว่าง กอ่สร้างเสาไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง เพือ่เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง
ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๒ สนามกฬีาโรงเรียนวัดกระต่าย บริเวณสนามกฬีาโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น มีไฟฟูาแสงสว่าในการงออก การศึกษา

เต้น ส าหรับให้เด็ก เยาวชน ก าลังกาย
ประชาชน มีไฟฟูาแสงสว่าง
ออกก าลังกาย

๑๙ โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูาสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ๕๐๐,๐๐๐ - - 100  ต้น ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
ภายในเขตเทศบาล ให้บริการแกป่ระชาชน ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 

เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ถนนเลียบคลองสายบางแกว้ ๗๕๐,๐๐๐ - - ๑,๓๐๐ เมตร ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๓ ให้บริการแกป่ระชาชน ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ถึงสะพานทุ่งฝืด หมู่ที่ ๓ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 

-๔๗-
งบประมาณและทีม่า



เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

๒๑ โครงการเพิม่ขนาดหม้อแปลง เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ เพิม่ขนาดหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA ๓๕๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง

ครอบคลุมพืน้ที่ หมู่ที่ ๑ ให้บริการแกป่ระชาชน ครอบคลุมพืน้ที่ หมู่ที่ ๑ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงสูง เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงพร้อมหม้อแปลง หมู่ที่ ๓ ๓๕๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
พร้อมหม้อแปลง หมู่ที่ ๓ ให้บริการแกป่ระชาชน ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 

เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

๒๓ โครงการติดต้ังโคมไฟแบบ LED เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ติดต้ังโคมไฟแบบ LED ถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๖ ๖๕๐,๐๐๐ - - ๒๖ โคม ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
หมู่ที่ ๖ จนถึงพืน้ที่ หมู่ที่ ๘ ให้บริการแกป่ระชาชน ถึงพืน้ที่ หมู่ที่ ๘ จดุส้ินสุดหน้า โรงแรมเดอะรูม ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 

จ านวน ๒๖ โคม พร้อมต้ังเสาพาดสายแรงต่ า เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต
สาธารณะ ทรัพย์สิน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะจากบริเวณถนน - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที่ ๙ ให้บริการแกป่ระชาชน เลียบคลองชลประทานฝ่ังโรงเรียนวัดคร้อพนัน ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
ถึงพืน้ที่ หมู่ที่ ๙ เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน

งบประมาณและทีม่า
-๔๘-



๒๕ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงสูง เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงสาธารณะพร้อมหม้อแปลง ๕๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง

สาธารณะพร้อมหม้อแปลง ให้บริการแกป่ระชาชน หมู่ที่ ๒ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
หมู่ที่ ๒ เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงสูง เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงสาธารณะพร้อมหม้อแปลง ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลง ให้บริการแกป่ระชาชน หมู่ที่ ๖ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
หมู่ที่ ๖ เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงสูง เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงสาธารณะพร้อมหม้อแปลง ๓๕๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลง ให้บริการแกป่ระชาชน หมู่ที่ ๘ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
หมู่ที่ ๘ เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงสูง เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงสาธารณะพร้อมหม้อแปลง ๔๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง

สาธารณะพร้อมหม้อแปลง ให้บริการแกป่ระชาชน หมู่ที่ ๗ ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
หมู่ที่ ๗ เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน

๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาธารณะพร้อมหม้อแปลง ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลงภาย ให้บริการแกป่ระชาชน ภายในเขตเทศบาล ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
ในเขตเทศบาล เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

-๔๙-
งบประมาณและทีม่า



ทรัพย์สิน

๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงสูง เพือ่ให้ไฟฟูาพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงสาธารณะพร้อมหม้อแปลง ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน ประชาชนในเขตพืน้ที่มี กองช่าง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลงภาย ให้บริการแกป่ระชาชน ภายในเขตเทศบาล ไฟฟูาแสงสว่างใช้มากขึ้น 
ในเขตเทศบาล เพิม่ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการวางท่อประปาภายใน เพือ่ขยายการให้บริการน้ า วางท่อ พ.ีวี.ซี.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ - ๔  นิ้ว ๓๕๐,๐๐๐ - - 2,000 เมตร ประชาชนได้รับการบริการ กองประปา

หมู่บ้านภายในเขตเทศบาล ประปาให้เพียงพอ ชั้น  ๘.๕  ความยาวประมาณ  ๒,๐๐๐ เมตร น้ าประปา เพิม่มากขึ้น

ภายในเขตเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-๕๐-

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๒  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒  การส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตรท์ี ่๑  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค และโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนาที ่๕ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค และบรโิภค



๒ โครงการเจาะบาดาลใหม่พร้อม เพือ่ให้น้ าประปาเพียงพอต่อ เจาะบาดาลใหม่พร้อมปั้มซับเมอร์ส ขนาด ๓ HP ๙๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้มีน้ าประปา กองประปา
ปั้มซับเมอร์ส ความต้องการ ๒๒๐ V  ภายในเขตเทศบาล ใช้อย่างเพียงพอ

๓ โครงการปรับเปล่ียนพืน้ไม้และ เพือ่ปรับพืน้ไม้ที่ช ารุด ปรับเปล่ียนพืน้ไม้และถังพักน้ าใส ภายในเขต ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน เนื่องจากพืน้ไม้ช ารุดและ กองประปา

ถังพักน้ าใส เทศบาล ถังพักน้ าใสหมดสภาพ

๔ โครงการปรับเปล่ียนหอถัง เพือ่เพิม่การผลิตและการกกัเกบ็ ปรับเปล่ียนหอถังพักน้ าใส หมู่ที่ ๙ ๘๗๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้มีน้ าประปา กองประปา
พักน้ าใส หมู่ที่ ๙ น้ าประปาให้มากขึ้นต่อความ ใช้อย่างเพียงพอ

ต้องการใช้น้ าประปา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพือ่ขยายการให้บริการน้ า กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อประปา ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้รับการบริการ กองประปา

หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาล ประปาให้เพียงพอ ภายในเขตเทศบาล น้ าประปา เพิม่มากขึ้น

๖ โครงการปรับเปล่ียนท่อเมน เพือ่ให้น้ าไหลแรงขึ้นและมี ปรับเปล่ียนท่อเมนประปา ภายในเขตเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน น้ าประปามีความใสสะอาด กองประปา
ประปา ภายในเขตเทศบาล ความใสสะอาดมากขึ้น โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 2 - 3 นิ้ว ความยาว และน้ าไหลแรงเพิม่มากขึ้น

ประมาณ 5,000 เมตร

๗ โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อม เพือ่ใช้ในการติดต้ังหม้อแปลง ขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูาบริเวณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน มีกระแสไฟฟูาเพียงพอ กองประปา

พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูา ไฟฟูาส าหรับหอถังน้ าประปา หอถังน้ าประปา ภายในเขตเทศบาล ส าหรับผลิตน้ าประปา

ภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณและทีม่า
-๕๑-



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจดัฝึกอบรมส่งเสริม เพือ่ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ จดัฝึกอบรมอาชีพชุมชนภายในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 11 ชุมชน กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้ งาน

พัฒนากลุ่มอาชีพ เพือ่เพิม่ ประชาชนในเขตเทศบาล และ ตามโครงการที่ชุมชนเสนอ (๑๑ ชุมชน) น้อยมีอาชีพเสริมและมีราย สวัสดิการ
รายได้ เป็นการเพิม่รายได้ให้กบั ได้เพิม่มากขึ้นแลกเปล่ียน

ประชาชน ประสบการณ์และเพิม่
ทักษะความรู้ใหม่ๆผู้สูงอายุ
มีการพัฒนาอาชีพ

๒ โครงการฝึกอบรมซ่อมแซม เพือ่อบรมความรู้เบื้องต้นในการ ครัวเรือนภายในเขตเทศบาล จ านวน ๕๐ คน - - ๓๐,๐๐๐ ๕๐ คน ประชาชนในเขตเทศบาล งาน
เคร่ืองใช้ไฟฟูาเบื้องต้น ซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟูาใน ได้รับความรู้เบื้องต้นเกีย่ว สวัสดิการ
ภายในเขตเทศบาล ชีวิตประจ าวัน กบัการซ่อมแซมเคร่ืองใช้

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๑  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

แนวทางการพัฒนาที ่๑ การส่งเสรมิอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

-๕๒-

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ไฟฟูาในครัวเรือนเบื้องต้น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการส่งเสริมปรัชญาของ ตามแนวพระราชด าริพระบาท เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน ภายในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน เกษตรกรมีศักยภาพในการ งาน

เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตร สมเด็จพระเจา้อยู่หัว เพือ่เพิม่ จ านวน ๑๑ ชุมชน พัฒนาคุณภาพทางการ สวัสดิการ
ทฤษฎีใหม่ คุณภาพในการด ารงชีวิตของ เกษตร

เกษตรกรและเพิม่ผลผลิตพืชผล
ทางการเกษตร

งบประมาณและทีม่า
-๕๓-



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเบี้ยสงเคราะห์ เพือ่ต้ังงบประมาณให้การ ผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล จ านวน ๕ คน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕ คน ผู้ปุวยโรคเอดส์ได้รับการช่วย งาน

เพือ่การยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เหลือดูแลจากเทศบาล สวัสดิการ

๒ โครงการเบี้ยสงเคราะห์ เพือ่ต้ังงบประมาณให้การ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จ านวน ๑๑ ชุมชน ๑๑,๓๖๖,๔๐๐๑๑,๓๖๖,๔๐๐๑๑,๓๖๖,๔๐๐ ๑๑ ชุมชน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมี งาน
เพือ่การยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการ

๓ โครงการเบี้ยสงเคราะห์ เพือ่ต้ังงบประมาณให้การ ผู้พิการในเขตเทศบาล จ านวน ๑๑ ชุมชน ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ผู้พิการในเขตเทศบาลมี งาน
เพือ่การยังชีพผู้พิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการ

๔ โครงการจดัเวทีประชาคม เพือ่ให้การคัดเลือกกรรมการ เพือ่ประชาชนในเขตชุมชนที่หมดวาระ ๓๐,๐๐๐ - - ๓  ชุมชน ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามี งาน
การเลือกต้ังคณะกรรมการ ชุมชนที่ครบวาระเป็นไปด้วย จ านวน  ๓  ชุมชน บทบาทส่วนร่วมในการแกไ้ข สวัสดิการ
ชุมชนที่ครบวาระ ความเรียบร้อยตามระเบียบ ปัญหาและพัฒนาชุมชนของ

ข้อบังคับ ตนเองมากย่ิงขึ้น

งบประมาณและทีม่า

-๕๔-
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๓  การพัฒนาด้านสังคม
ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
แนวทางการพัฒนาที ่๒ งานสวัสดิการสังคม



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการวันคนพิการสากล เพือ่เปิดโอกาสให้คนพิการได้ เพือ่ให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าร่วมกจิกรรมทาง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1  คร้ัง คนพิการสามารถพัฒนาศักย งาน

เข้าร่วมกจิกรรมทางสังคม และ สังคม เพือ่พัฒนาศักยภาพของตนเอง ภาพในการด าเนินชีวิตร่วม สวัสดิการ
ส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่าง กบับุคคลทั่วไปในสังคม
คนพิการและบุคคลทั่วไปใน
สังคม

๖ โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพือ่เป็นการสร้างความตระหนัก ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกนัเพือ่แสดงความ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 1,000 คน ชุมชนในเขตเทศบาลให้ งาน
เร่ืองคุณค่าของผู้สูงอายุให้เกดิ คิดเห็นกอ่ให้เกดิความรักความอบอุน่ในครอบครัว ความรักการดูแลเอาใจใส่ สวัสดิการ
กบัประชาชนในเขตเทศบาล ลดช่องว่างระหว่างวัย ผู้สูงอายุในครอบครัวมาก

ขึ้น ลดปัญหาการทอดทิ้ง
ผู้สูงอายุ

๗ โครงการศูนย์ปูองกนัการกระท า เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน ครอบครัว ภายในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน ครอบครัวในเขตเทศบาลได้ งาน
ความรุนแรงในครอบครัว งานกจิกรรมต่างๆ ของศูนย์ ท ากจิกรรมร่วมกนัระหว่าง สวัสดิการ

ปูองกนัการกระท าความรุนแรง สมาชิกในครอบครัวกบั
ในครอบครัว สังคม

๘ โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพือ่ค่าใช้จา่ยในการจดัท า ประชาชน ภายในเขตเทศบาล จ านวน ๑๑ ชุมชน ๓๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน ปัญหายาเสพติดลดลง งาน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โครงการ ฯลฯ ในพืน้ที่ต าบลท่าไม้ สวัสดิการ
ให้กบัหมู่บ้านและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

งบประมาณและทีม่า
-๕๕-

-๕๖-
งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน ครอบครัว ภายในเขตเทศบาล ๓๐,๐๐๐ - - ๑ คร้ัง ครอบครัวในเขตเทศบาลได้ งาน
ในชุมชน งานกจิกรรมต่างๆ ของศูนย์ ท ากจิกรรมร่วมกนัระหว่าง สวัสดิการ

พัฒนาครอบครัว สมาชิกในครอบครัวกบัสังคม

๑๐ โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา เพือ่ขจดัปัญหาของประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลได้น้อมน าหลักปรัชญา ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลมี งาน
เศรษฐกจิพอเพียงระดับต าบล ในเขตเทศบาล ด าเนินชีวิตตาม เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต เป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดปัญหาความ สวัสดิการ

พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง ยากจน

๑๑ โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่เทศบาลต าบลท่าไม้ ๕๐,๐๐๐ - - 11  ชุมชน ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมและ งาน
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การกจิกรรมของศูนย์พัฒนา รายได้เพิม่ขึ้น รวมทั้งได้ท า สวัสดิการ

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ กจิกรรมร่วมกนั

ผู้สูงอายุ

๑๒ โครงการอดุหนุนหน่วยงาน เพือ่อดุหนุนหน่วยงานของรัฐ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจดักจิกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1  คร้ัง การบริหารงานและการ ส านักปลัด
ของรัฐหรือเอกชนในกจิกรรม หรือเอกชนในกจิกรรมเพือ่ เพือ่สาธารณะ ติดต่อประสานความร่วมมือ
เพือ่สาธารณประโยชน์ สาธารณะ ของเทศบาล

๑๓ โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพือ่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สนับสนุนกาชาดจงัหวัดเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ๒๐,๐๐๐ - - 1  คร้ัง ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับ ส านักปลัด
การด าเนินตามภารกจิของ ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ที่ยากจน มีความเป็นอยู่ขัดสน ฝืดเคือง หรือผู้ ความช่วยเหลือเหลือ เด็ก
เหล่ากาชาดจงัหวัดกาญจนบุรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประสบภัยอทุกภัย วาดภัย หรือผู้เจบ็ปุวยอนาถา เยาวชนมีโอกาสได้ศึกษา

ได้รับความทุกข์ยาก เด็กและเยาวชนขาดแคลน เล่าเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนในพืน้ที่ 13 อ าเภอ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดู เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน ร้านอาหาร/แผงลอย  ภายในเขตเทศบาล - - ๑๐๐,๐๐๐ 140 ร้าน ร้านอาหาร/แผงลอย มี กอง

งบประมาณและทีม่า
-๕๗-



งานชมรมร้านอาหาร/แผงลอย สุขาภิบาลอาหารระหว่าง มาตรฐานด้านสุขาภิบาล สาธารณสุข
เทศบาลต าบลท่าไม้ หน่วยงานอืน่ อาหารเพิม่มากขึ้น

๑๕ โครงการอบรม/ทัศนศึกษา เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้มีกจิกรรม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในชุมชน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 1,320  คน ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลก กอง
ดูงานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาล พบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ เปล่ียนประสบการณ์และ สาธารณสุข
ต าบลท่าไม้ ท าให้รู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง เพิม่ทักษะความรู้ใหม่ๆ

๑๖ โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพือ่ให้ความรู้แกป่ระชาชนใน อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนในชุมชน - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 11  ชุมชน ประชาชนในชุมชนมีความรู้ กอง

การเลือกซ้ีอสินค้า  ผลิตภัณฑ์ ๑๑  ชุมชน ความเข้าใจในการเลือกซ้ือ สาธารณสุข
ต่างๆที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เพิม่มากขึ้น

๑๗ โครงการท่าไม้ เมืองน่าอยู่ เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 11  ชุมชน เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์ กอง
และเพิม่ทักษะความรู้ใหม่ ๆ และเพิม่ทักษะความรู้ใหม่ ๆ สาธารณสุข

๑๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพือ่จดัให้มีการสนับสนุนกลุ่ม เด็ก เยาวชน ประชาชน ภายในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ - - 100 คน เด็ก เยาวชน ประชาชนได้มี กอง
การเรียนรู้นอกชั้นเรียน เด็ก เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน ส่วนร่วมในการแสดงความ การศึกษา

การแสดงความคิดเห็นในการจดั คิดเห็นในการจดักจิกรรม
กจิกรรมต่างๆ แบบบูรณาการ ต่างๆ แบบบูณณาการ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๙ โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน เพือ่ให้เด็ก เยาวชนได้รับความรู้ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ๕๐,๐๐๐ - - ๑๐๐ คน เด็ก เยาวชน ได้ท ากจิกรรม กอง

ห่างไกลยาเสพติด และได้ท ากจิกรรมร่วมกนั ร่วมกนัด้วยความสามัคคี การศึกษา

๒๐ โครงการอดุหนุนชมรมผู้สูงอายุ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจดักจิกรรม 30,000 - - 1  คร้ัง การบริหารงานและการ งาน

-๕๘-
งบประมาณและทีม่า



เทศบาลต าบลท่าไม้ งานกจิกรรมต่างๆ ของชมรม ของชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลท่าไม้ ติดต่อประสานความร่วมมือ สวัสดิการ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าไม้ ของเทศบาลกบัชมรมผู้สูง

อายุเทศบาลต าบลท่าไม้

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๓  การพัฒนาด้านสังคม
ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

-๕๙-

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
แนวทางการพัฒนาที ่๓ ส่งเสรมิด้านนันทนาการ



๑ โครงการจดัการแข่งขันกฬีาเพือ่ จดักจิกรรมการแข่งขันกฬีา นักกฬีาและประชาชน จ านวน  ๑๑   ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ - - 11  ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลมี กอง
เชื่อมความสามัคคี ภายในเขต เชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน ส่วนร่วมในการจดักจิกรรม การศึกษา

เทศบาลต าบลท่าไม้ ทั้ง ๑๑ ชุมชน ในเขตเทศบาล ของชุมชนและมีสุขภาพ
ต าบลท่าไม้ แข็งแรง

๒ โครงการสนับสนุนกฬีาเด็ก เพือ่สนับสนุนการด าเนินการ ต้ังงบประมาณสนับสนุนหรือจดัการแข่งขันกฬีา ๕๐,๐๐๐ - - 100  คน ส่งเสริมให้มีการเล่นกฬีา กอง
เยาวชน และประชาชนทุก ตามนโยบายส่งเสริมกฬีา เพือ่ จดัส่งกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีานักเรียน  เยาวชน และออกก าลังกาย การศึกษา
ระดับ ในเขตเทศบาล พัฒนาเด็กและเยาวชน  และ และประชาชน ทุกระดับ

ประชาชนในเขตเทศบาล

๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพือ่สนับสนุนและส่งเสริม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกฬีามากขึ้น ๒๐,๐๐๐ - - 1  คร้ัง ส่งเสริมให้มีการเล่นกฬีา กอง
การจดัการแข่งขันมหกรรม การจดัการแข่งขันมหกรรม และออกก าลังกาย การศึกษา
กฬีาท้องถิ่น “ไทคัพ” กฬีาท้องถิ่น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการกจิกรรมกฬีาสีหนูน้อย เพือ่จดัให้มีกจิกรรมที่ช่วย จดักจิกรรมการแข่งขันกฬีาเพือ่พัฒนาการที่ดี ๓๐,๐๐๐ - - 2  ศูนย์ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กอง

ส่งเสริมพัฒนาการของ ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทั้ง พัฒนาการทางร่างกาย การศึกษา
เด็กกอ่นวัยเรียน ๒ ศูนย์ อารมณ์จติใจที่สมบูรณ์

 แข็งแรง

๕ โครงการกอ่สร้างสถานที่ เพือ่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ กอ่สร้างสถานที่ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน - ๑๕๐,๐๐๐ - 1  แห่ง เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง
ออกก าลังกาย หมู่ที่ ๔ ออกก าลังกาย หมู่ที่ ๔ บริเวณด้านหลังศาลาเอนกประสงค์ ร่างกายแข็งแรง

๖ โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออก เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายตามความเหมาะสม - - ๒๐๐,๐๐๐ 11  ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ก าลังกายภายในเขตเทศบาล ได้มีการออกก าลังกายและ ตามชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล มีการส่งเสริมสุขภาพที่ดี สาธารณสุข

งบประมาณและทีม่า
-๖๐-



มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๗ โครงการลานกฬีาอเนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล จดัท าลานกฬีาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - 1  แห่ง ส่งเสริมให้ประชาชนในเขต กอง
หมู่ที่ ๘ และบริเวณใกล้เคียงได้มีการ เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง การศึกษา

ออกก าลังกายและมีสุขภาพ มีกจิกรรมนันทนาการและมี
แข็งแรง สถานที่ในการท ากจิกรรม

๘ โครงการลานกฬีาอเนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล จดัท าลานกฬีาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - 1 แห่ง ส่งเสริมให้ประชาชนในเขต กอง
หมู่ที่ ๙ และบริเวณใกล้เคียงได้มีการ เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง การศึกษา

ออกก าลังกายและมีสุขภาพ มีกจิกรรมนันทนาการและมี
แข็งแรง สถานที่ในการท ากจิกรรม

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการกอ่สร้างอาคารอเนก เพือ่ใช้เป็นสถานที่จดักจิกรรม กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) ข้างส านัก - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 1  หลัง เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง

ประสงค์ (โรงยิม) ข้างส านักงาน งานโครงการต่างๆ และใช้เป็น งานเทศบาลต าบลท่าไม้ มีสถานที่จดักจิกรรมต่าง ๆ การศึกษา
เทศบาลต าบลท่าไม้ สถานที่ส าหรับประชุม และ

สถานที่ออกก าลังกาย

๑๐ โครงการลานกฬีาอเนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บริเวณ - - ๖๐๐,๐๐๐ 1 แห่ง ส่งเสริมให้ประชาชนในเขต กอง
ประสงค์ หมู่ที่ ๖ และบริเวณใกล้เคียงได้มีการ หน้าบ้านนายวิเชียร ศรีเรือง  ขนาด ๕๐ x ๑๕ ม. เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง การศึกษา

ออกก าลังกายและมีสุขภาพ มีกจิกรรมนันทนาการและมี แผนชุมชน

แข็งแรง สถานที่ในการท ากจิกรรม ปี ๕๘

๑๑ โครงการอบรมทักษะด้านกฬีา เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ท า จดักจิกรรมต่างๆ ส าหรับเยาวชน เพือ่ให้รู้จกั - - ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง เยาวชนในเขตเทศบาล กอง
(ภาคฤดูร้อน) กจิกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนรู้นอกชั้นเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วม การศึกษา

นอกชั้นเรียน กจิกรรม

-๖๑-
งบประมาณและทีม่า



๑๒ โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล ปรับปรุงสนามกฬีาโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - 1 แห่ง ส่งเสริมให้ประชาชนในเขต กองช่าง
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น และบริเวณใกล้เคียงได้มีการ พร้อมติดต้ังติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่างและท าราง เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง
หมู่ที่ ๒ ออกก าลังกายและมีสุขภาพ ระบายน้ า ค.ส.ล. รอบสนามกฬีา หมู่ที่ ๒ มีกจิกรรมนันทนาการและ

แข็งแรง มีสถานที่ในการท ากจิกรรม

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล กอ่สร้างอาคารออกก าลังกายบริเวณวัดกระต่ายเต้น ๒๕๐,๐๐๐ - - 16 เมตร ส่งเสริมให้ประชาชนในเขต กองช่าง

ออกก าลังกาย หมู่ที่ ๒ และบริเวณใกล้เคียงได้มีการ หมู่ที่ ๒ โดยมีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง
ออกก าลังกายและมีสุขภาพ เป็นโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว มีกจิกรรมนันทนาการและ
แข็งแรง มีสถานที่ในการท ากจิกรรม

๑๔ โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล กอ่สร้างอาคารออกก าลังกาย บริเวณโรงเรียน ๒๐๐,๐๐๐ - - 1  หลัง ส่งเสริมให้ประชาชนในเขต กองช่าง
ออกก าลังกาย หมู่ที่ ๗ และบริเวณใกล้เคียงได้มีการ วัดคร้อพนัน หมู่ที่ ๗ โดยมีขนาดกว้าง ๓ เมตร เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง

ออกก าลังกายและมีสุขภาพ ยาว ๑๘ เมตร โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว มีกจิกรรมนันทนาการและ
แข็งแรง มีสถานที่ในการท ากจิกรรม

งบประมาณและทีม่า
-๖๒-



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจดัซ้ืออาหารกลางวัน เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จดัซ้ืออาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนวัดคร้อพนัน ๑,๖๒๘,๐๐๐ ๑,๖๗๘,๐๐๐ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ๔๒๔  คน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์ กอง

เด็กนักเรียน ส าหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา และวัดกระต่ายเต้น (เงินอดุหนุน (เงินอดุหนุน (เงินอดุหนุน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล การศึกษา
ปีที่ ๖ สังกดัส านักงานคณะ เฉพาะกจิ) เฉพาะกจิ) เฉพาะกจิ) ท่าไม้มีสุขภาพร่างกายที่
กรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(สพฐ) แข็งแรงได้รับอาหารครบ

และสังกดัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ หมู่ ตามหลักโภชนา

๒ โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กถึงประถม ๙๕๑,๘๖๐ ๙๕๑,๘๖๐ ๙๕๑,๘๖๐ ๔๒๔  คน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์ กอง
(นม) ส าหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา ศึกษาปีที่ ๖ สังกดัส านักงานคณะกรรมการศึกษา (เงินอดุหนุน (เงินอดุหนุน (เงินอดุหนุน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล การศึกษา

ปีที่ ๖ สังกดัส านักงานคณะ ขั้นพืน้ฐาน(สพฐ) เฉพาะกจิ) เฉพาะกจิ) เฉพาะกจิ) ท่าไม้มีสุขภาพร่างกายที่
กรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(สพฐ) แข็งแรงและพัฒนาการเป็น
และสังกดัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปตามวัย

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๓  การพัฒนาด้านสังคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่

-๖๓-

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
แนวทางการพัฒนาที ่๔ ส่งเสรมิการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ เพือ่ให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 2  ศูนย์ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์ กอง

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล การศึกษา
ท่าไม้ ต าบลท่าไม้ได้มีการเรียนรู้ ท่าไม้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลากหลายรูปแบบ พัฒนาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่าไม้ ทั้ง ๒ แห่ง

๔ โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เพือ่ซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น ๓๐๐,๐๐๐ - - 2  ศูนย์ มีสถานที่เหมาะสม กบัการ กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน ใช้งาน สวยงาม ปลอดภัย การศึกษา
ต าบลท่าไม้ เหมาะสมกบัการใช้งาน สวยงาม

ปลอดภัย

๕ โครงการน้อมน าหลักปรัชญา เพือ่ให้เกดิความพอเพียงในการ นักเรียนโรงเรียนวัดคร้อพนัน 50,000 - - 100 คน นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไป กอง
เศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษา ด าเนินชีวิตพัฒนาเยาวชนให้เป็น ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน การศึกษา

ผู้ที่มีความรู้สติปัญญาและเป็นผู้ อย่างคุ้มค่าและเกดิประโยชน์
ที่มีคุณธรรม

๖ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT เพือ่เป็นสถานที่ค้นคว้าข้อมูล นักเรียนโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 50,000 - - 100 คน นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าข้อมูล กอง
ต่อยอดความรู้และส่งเสริมการ และสถานที่ส่งเสริมการ การศึกษา
เรียนรู้ เรียนรู้

งบประมาณและทีม่า
-๖๔-



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการสนับสนุนการบริหาร เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จดัซ้ืออาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖๐๓,๒๐๐ - - ๒ แห่ง ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์ กอง

สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ทั้ง ๒ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล การศึกษา
๒ ศูนย์ ท่าไม้ให้มีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรงได้รับอาหารครบทั้ง
๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ

-๖๖-

-๖๕-
งบประมาณและทีม่า



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรณรงค์ปูองกนัและ จดัให้มีการรณรงค์ปูองกนัและ  ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน ๑๐๐ คน - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 100  คน เพือ่ให้เด็กและเยาวชนในเขต งาน

แกไ้ขปัญหายาเสพติดแก่ แกไ้ขปัญหายาเสพติดในเขต เทศบาลได้เข้าร่วมกจิกรรม สวัสดิการ

ประชาชน เทศบาล และห่างไกลจากปัญหา
ยาเสพติด

๒ โครงการรณรงค์ปูองกนั เพือ่ให้ความรู้แกป่ระชาชนใน นักเรียนและประชาชนทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 คร้ัง ประชาชนรู้จกัการปูองกนัตน กอง
โรคเอดส์ การปูองกนัโรคเอดส์ ให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์ สาธารณสุข

๓ โครงการบริการการแพทย์ เพือ่ให้บริการช่วยเหลือผู้ได้รับ ผู้ได้รับบาดเจบ็จากอบุัติเหตุ หรือ เจบ็ปุวยฉุกเฉิน 280,000 - - 20 คน ผู้ได้รับบาดเจบ็จากอบุัติเหตุ กอง
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลท่าไม้ บาดเจบ็จากอบุัติเหตุหรือ ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ หรือเจบ็ปุวยฉุกเฉินได้รับการ สาธารณสุข

เจบ็ปุวยฉุกเฉิน ณ จดุเกดิเหตุ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วปลอด และ
ภัย ถูกต้องตามมาตรฐานลด ส านักปลัด
การสูญเสียชีวิตและลดการ เทศบาล
เกดิความพิการจากการเจบ็
ปุวยดังกล่าว

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่

งบประมาณและทีม่า

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๓  การพัฒนาด้านสังคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

-๖๗-

แนวทางการพัฒนาที ่๕  ป้องกันรกัษา และส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน
ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา



๔ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ระดับ พนักงานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย และ 20,000 - - 20 คน มีพนักงานกูช้ีพที่มีความรู้และ กอง
การแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกูช้ีพ) พืน้ฐาน (FR) ให้พนักงานกูช้ีพ อาสาสมัครกูช้ีพต าบลท่าไม้ มีทักษะในการบริการแพทย์ สาธารณสุข
เทศบาลต าบลท่าไม้ และเพือ่เตรียมความพร้อมของ ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือ และ

หน่วยกูช้ีพในการให้บริการ ผู้เจบ็ปุวยได้อย่างปลอดภัย ส านักปลัด
ประชาชน และมีประสิทธิภาพ เทศบาล

๕ โครงการอดุหนุนการพัฒนา เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ๘๒,๕๐๐ - - 1 คร้ัง เพือ่สนับสนุนการบริการ กอง
งานสาธารณสุขมูลฐานในเขต งานในการพัฒนาสาธารณสุข สาธารณสุขในการดูแล สาธารณสุข
เทศบาล มูลฐานในเขตเทศบาล สุขภาพของประชาชน

๖ โครงการท่าไม้ร่วมใจต้านภัย จดัให้มีการรณรงค์ปูองกนัและ  ประชาชนในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ - - 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนในเขต งานปูองกนั

ยาเสพติด แกไ้ขปัญหายาเสพติดในเขต เทศบาลได้เข้าร่วมกจิกรรม
เทศบาล และห่างไกลจากปัญหา

ยาเสพติด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๖  การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ

-๖๘-
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ การจดัระเบียบชุมชนสังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
แนวทางการพัฒนาที ่๑ การส่งเสรมิประชาธปิไตยความเสมอภาคสิทธเิสรภีาพของประชาชน



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ความ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ๕๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน เยาวชน ประชาชน สามารถ ส านักปลัด

และความเป็นธรรมในชุมชน เข้าใจในการปกครองระบอบ จ านวน ๑๑ ชุมชน น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิต
เพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน ประชาธิปไตย เสริมสร้างความ ประจ าวันได้

เป็นธรรมในชุมชน

๒ โครงการฝึกอบรมกฎหมาย เพือ่ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ๑๐,๐๐๐ - - ๑๑๕ คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ส านักปลัด
เบื้องต้นการปฏิบัติราชการ เทศบาล พนักงานเทศบาล  จ านวน ๑๑๕ คน ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบั ราชการได้อย่างถูกต้อง

กฏหมายและระเบียบหน้าที่การ ตามระเบียบฯ
บริหารราชการได้อย่างถูกต้อง

๓ โครงการเสริมสร้างความ เพือ่ให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ๑๕,๐๐๐ - - ๖๐ คน บุคลากรมีการปฏิบัติตาม ส านักปลัด
แข็งแกร่งให้กบัหน่วยงาน และแนวทางในการขับเคล่ือน พนักงานเทศบาล ก านันผู้ใหญ่บ้าน จ านวน ๖๐ คน หลักธรรมาภิบาลมีคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต มาตรการปูองกนัและปราบ และมีการบริหารจดัการ

ปรามการทุจริตของส่วนราชการ บ้านเมืองที่ดี

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการเลือกต้ังตามที่คณะ เพือ่ให้การเลือกต้ังสมาชิกสภา ประชาชนที่มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมดในเขตเทศบาล 550,000 - - 5,600 คน ประชาชนที่มีสิทธิเลือกต้ัง ส านักปลัด

กรรมการการเลือกต้ังก าหนด เทศบาลที่หมดวาระเป็นไปด้วย ต าบลท่าไม้ ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบล
ความเรียบร้อยตามระเบียบข้อ ท่าไม้ ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติ
บังคับ หน้าที่ตามสิทธิของตน

5 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญ เพือ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 10,000 - - 50 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความ ส านักปลัด
ของชาติ ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเสริม พนักงานเทศบาล ก านันผู้ใหญ่บ้าน จ านวน ๕๐ คน สามัคคีร่วมมือร่วมใจ เสริม

งบประมาณและทีม่า

-๖๙-
งบประมาณและทีม่า



สร้างความมั่นคงแกป่ระเทศชาติ สร้างความมั่นคงแกป่ระเทศ
และด าเนินชีวิตในหลักธรรม ชาติ และด าเนินชีวิตในหลัก
ทางศาสนาและตามแนวทางใน ธรรมทางศาสนาและตาม
พระบรมราโชวาท แนวทางในพระบรมราโชวาท

๖ โครงการจดัท าเอกสารประชา เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ความ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ๕,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน เยาวชน ประชาชน สามารถ ส านักปลัด
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่ความรู้ เข้าใจในการปกครองระบอบ จ านวน ๑๑ ชุมชน น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิต
เกีย่วกบัการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย เสริมสร้างความ ประจ าวันได้
ประชาธิปไตย เป็นธรรมในชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเทศบาลพบ เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าร่วม จดัหน่วยงานเคล่ือนที่ออกบริการประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 11  ชุมชน ประชาชนได้รับบริการและ งาน

ประชาชน กจิกรรม ๑๑  ชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดีกบัเทศบาล สวัสดิการ

-๗๐-

งบประมาณและทีม่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ การจดัระเบียบชุมชนสังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
แนวทางการพัฒนาที ่๒ ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๓  การพัฒนาด้านสังคม



๒ โครงการจดัท าแผนชุมชน เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ชุมชนในเขตเทศบาล  ๑๑  ชุมชน ๓๐,๐๐๐ - - 11  ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ งาน
เทศบาลต าบลท่าไม้ การด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของ ด าเนินกจิกรรมของเทศบาล สวัสดิการ

เทศบาล

๓ โครงการจดัท าเวทีประชาคม เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ชุมชนในเขตเทศบาล  ๑๑  ชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 11  ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองวิชาการ
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้ การด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของ ด าเนินกจิกรรมของเทศบาล และแผนงาน

เทศบาล

๔ โครงการจติสาธารณะ เพือ่ให้เด็กเยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล - ๕,๐๐๐ - ๑๐๐ คน เด็กเยาวชนและประชาชน กอง
เพือ่พัฒนาชุมชน มีจติใจเป็นผู้ให้และเป็นผู้เสียสละ ลดความเอาแต่ได้ รู้จกัการ การศึกษา

ให้และเสียสละ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการปลูกจติส านึกรักษ์ เพือ่ให้เด็กเยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ - - ๑๐๐ คน เด็กเยาวชนและประชาชน กอง

ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญา มีจติส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมตาม มีจติส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม การศึกษา
เศรษฐกจิพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

งบประมาณและทีม่า
-๗๑-



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพือ่เป็นการอบรมความรู้ให้กบั เจา้หน้าที่อาสาสมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1  คร้ัง เจา้หน้าที่ อปพร. มีการเพิม่ งานปูองกนั

ปูองกนัภัยฝุายพลเรือน เจา้หน้าที่ อปพร. ภายในเขต ภายในเขตเทศบาล ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
เทศบาล เพิม่มากขึ้น

๒ โครงการอบรมการปูองกนัและ เพือ่ให้ครูและนักเรียน มีความรู้ โรงเรียนวัดคร้อพนัน โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1  คร้ัง ท าให้ครู นักเรียนมีความรู้ งานปูองกนั
ระงับอคัคีภัยแกโ่รงเรียนภายใน ความสามารถในการปูองกนั ต่อปี และสามารถระงับอคัคีภัย
เขตเทศบาล และระงับอคัคีภัยเบื้องต้นได้ เบื้องต้นได้

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพือ่ให้ชุมชนในเขตพืน้ที่เส่ียงภัย ประชาชนในเขตพืน้ที่ก าหนดแนวทางแกไ้ข จดัท า ๕๐,๐๐๐ - - 11  ชุมชน ชุมชนในเขตพืน้ที่จะได้มี งานปูองกนั

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๓  การพัฒนาด้านสังคม

งบประมาณและทีม่า

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

-๗๒-

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ การจดัระเบียบชุมชนสังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
แนวทางการพัฒนาที ่๓ ส่งเสรมิประสิทธภิาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และภัยสังคม



ชุมชน ด้านการปูองกนัและ มีความพร้อมในการจดัการเหตุ แผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย และฝึกซ้อม ความพร้อมในการปูองกนั
บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยต่างๆ แผน อย่างสม่ าเสมอ ภัยและลดความเสียหาย

เมื่อเกดิสาธารณภัย
๔ โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติ เพือ่ให้ความรู้แกพ่นักงานเทศบาล พนักงานดับเพลิงเทศบาลต าบลท่าไม้ 40,000 - - 1  คร้ัง พนักงานเทศบาลทุกคนได้รับ งานปูองกนั

การปูองกนัและบรรเทา ต าบลท่าไม้ และซักซ้อมแผน ความรู้และสามารถน าไป
สาธารณภัย เมื่อเกดิเหตุสาธารณภัยต่างๆ ปฏิบัติเมื่อเกดิเหตุได้

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการลดอบุัติเหตุทางถนน เพือ่เป็นการปูองกนัและลด จดัต้ังศูนย์บริการประชาชน  จดุตรวจเพือ่ปูองกนั ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1  แห่ง ช่วยลดอบุัติเหตุทางถนนใน งานปูองกนั

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อบุัติเหตุทางถนนในช่วง และลดอบุัติเหตุ  จ านวน  ๑  แห่ง ช่วงเทศกาลต่างๆ ประชาชน
เทศกาลต่างๆ เพือ่เป็นการ ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
บริการประชาชนที่เดินทางไกล ความสะดวกและปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

-๗๓-

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่

งบประมาณและทีม่า

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๓  การพัฒนาด้านสังคม
ยทุธศาสตรท์ี ่๓ การจดัระเบียบชุมชนสังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
แนวทางการพัฒนาที ่๔ ส่งเสรมิการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และความปลอดภัยในทรพัยส์ิน



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เพือ่ให้ความรู้แกป่ระชาชนและ ประชาชน ๑๑ ชุมชน โรงเรียนจ านวน ๒ โรงเรียน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน เพือ่ประชาชน และนักเรียน กอง

ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ๒ โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการ สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษา

ส่ิงแวดล้อม เพิม่มากขึ้น

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๔  การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

-๗๔-

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่
เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตรท์ี ่๔ การบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนาที ่๑ ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจดัการสิ่งแวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรณรงค์แยกขยะกอ่นทิ้ง เพือ่ให้ความรู้ ความเข้าใจใน ประชาชน ๑๑ ชุมชน โรงเรียนจ านวน ๒ โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน เพือ่ประชาชนและนักเรียน กอง

ในชุมชน การคัดแยกขยะมูลฝอย ๒ โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการ สาธารณสุข
คัดแยกขยะมูลฝอย ท าให้
ชุมชนสะอาดและน่าอยู่
มากย่ิงขึ้น

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๔  การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-๗๕-

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตรท์ี ่๔ การบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนาที ่๒ เพ่ิมประสิทธภิาพในการจดัการขยะ และสิ่งปฏิกูล



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพือ่ให้การด าเนินงานส่งเสริม ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน การด าเนินงานส่งเสริมสภา กอง

การสภาวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาล วัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาล การศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บูรณาการการด าเนินงานร่วมกบั
หน่วยงานอืน่ๆและประชาชน

๒ โครงการจดักจิกรรมวันเด็ก เพือ่จดักจิกรรมให้เด็กมีส่วนร่วม เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 1 คร้ัง เพือ่เด็กและเยาวชนในเขต กอง
แห่งชาติ ในวันเด็ก เทศบาล ร้อยละ 90 ได้เข้า การศึกษา

ร่วมกจิกรรม

๓ โครงการจดังานประเพณี เพือ่ส่งเสริมสืบสานขนบธรรม จดักจิกรรมหลากหลายเพือ่ให้ประชาชนได้มี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1  คร้ัง เพือ่เด็กและเยาวชนในเขต กอง
วันลอยกระทง เนียมประเพณีของไทย ส่วนร่วมในกจิกรรม เทศบาล ร้อยละ 90 ได้ร่วม การศึกษา

กจิกรรมและได้ช่วยส่งเสริม
สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที ่๑ ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม และจารตีประเพณี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๕  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

-๗๖-

ยทุธศาสตรท์ี ่๕ การส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่

งบประมาณและทีม่า
-๗๗-

รายละเอียดโครงการพัฒนา



(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการจดังานประเพณี เพือ่ส่งเสริมสืบสานขนบธรรม จดักจิกรรมหล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1  คร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

วันเข้าพรรษา เนียมประเพณีของไทย ถวายผ้าอาบน้ าฝน ถวายส่ิงของที่จ าเป็นส าหรับ ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม การศึกษา
ภิกษุสงฆ์ ฯลฯ กจิกรรมและได้ช่วยส่งเสริม

สืบสานขนบธรรมเนียมประ
เพณีของไทยและด ารงค์ไว้
ซ่ึงวันส าคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

๕ โครงการจดังานประเพณี เพือ่ส่งเสริมสืบสานขนบธรรม จดักจิกรรมหลากหลายเพือ่ให้ประชาชนได้มี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1  คร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กอง
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ เนียมประเพณีของไทย ส่วนร่วมในกจิกรรม ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม การศึกษา

กจิกรรมและได้ช่วยส่งเสริม
สืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทย

๖ โครงการ ๑๒ สิงหา มหาราชินี เพือ่แสดงความจงรักภักดีและ จดักจิกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสส าคัญ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1  คร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กอง
เพีอ่เทิดพระเกยีรติสมเด็จ จดัท าปูายประชาสัมพันธ์และด าเนินกจิกรรม ทุกคนได้แสดงความจงรัก การศึกษา
พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ภักดีและส านึกในพระมหา
และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาธิคุณ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการจดังานวันเฉลิม เพือ่แสดงความจงรักภักดีและ จดักจิกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสส าคัญ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1  คร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

พระชนมพรรษา ๕ ธันวา เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ จดัท าปูายประชาสัมพันธ์และด าเนินกจิกรรม ทุกคนได้แสดงความจงรัก การศึกษา

งบประมาณและทีม่า
-๗๘-



มหาราช พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ภักดีและส านึกในพระมหา
และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาธิคุณ

๘ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา เพือ่ให้เยาวชนมีความเข้าใจราก เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล - ๕,๐๐๐ - ๕๐ คน เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง
ท้องถิ่น เหง้าความเป็นวัฒนธรรมเรียนรู้ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการด ารง การศึกษา

วิถีการด ารงชีวิตที่มีมาช้านานบน ชีวิตที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิต
พืน้ฐานของธรรมชาติที่เกีย่วพัน ชุมชน
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตชุมชน

๙ โครงการเสริมสร้างมารยาทงาม เพือ่ให้เด็ก และเยาวชน เรียนรู้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล - ๕,๐๐๐ - ๑๐๐ คน เด็กและเยาวชนตระหนักถึง กอง

ธรรมเนียมประเพณีและวัฒน การอนุรักษ์วัฒนธรรม การศึกษา
ธรรมเป็นส่ิงแสดงเอกลักษณ์ ประเพณีและมารยาทที่ดี
ของคนไทย งามของไทย

๑๐ โครงการบรรยายธรรมเพือ่ เพือ่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล - ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐ คน เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง
เสริมสร้างสันติสุข มีจติส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมตาม มีจติส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม การศึกษา

หลักเศรษฐกจิพอเพียง

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการอดุหนุนอ าเภอท่ามะกา เพือ่ต้ังงบประมาณอดุหนุน ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่จดังานรัฐพิธีและพิธี 15,000 - - 1  คร้ัง เพือ่การบริหารงานและการ ส านักปลัด

เพือ่จดังานรัฐพิธีและพิธีในวัน หน่วยงานของรัฐในการจดั วันส าคัญต่างๆ ประสานความร่วมมือของ
ส าคัญต่างๆ กจิกรรมอนัเป็นสาธารณะ เทศบาล

ประโยชน์

งบประมาณและทีม่า
-๗๙-



๑๒ โครงการจดัท าแท่นพระบรม เพือ่แสดงความจงรักภักดีและ จดัท าแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ ภายในเขตเทศบาล ๘๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน เพือ่ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง
ฉายาลักษณ์ ภายในเขตเทศบาล ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ ทุกคนได้แสดงถึงความจงรัก

สถาบันพระมหากษัตริย์ ภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ เพือ่ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร และ ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลท่าไม้ - - ๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง เพือ่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ ส านักปลัด

-๘๐-
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๖  การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ
ยทุธศาสตรท์ี ่๖ การพัฒนาประสิทธภิาพ การเมือง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที ่๑ ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบรหิารงานของเทศบาล

งบประมาณและทีม่า



เทศบาลต าบลท่าไม้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของ ทราบข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลท่าไม้ เทศบาลต าบลท่าไม้

๒ โครงการจดัเกบ็ข้อมูลความ เพือ่ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานความ ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานความเป็นอยู่ของประชากร ๘๐,๐๐๐ - - ๑๑ ชุมชน เพือ่ได้รับข้อมูลพืน้ฐานความ งาน
จ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) เป็นอยู่ของประชากร ภายใน ภายในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ เป็นอยู่ของประชากร ภายใน สวัสดิการ

เขตเทศบาลต าบลท่าไม้ เขตเทศบาลต าบลท่าไม้

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ความ จดัฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน ทั้งในประเทศ ๓๐๐,๐๐๐ - - 102  คน การบริหารงานมีคุณภาพ ส านักปลัด

ทรัพยากรบุคลากร สามารถ และสร้างขวัญก าลังใจ และต่างประเทศ และประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและทีม่า

-๘๑-

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลต าบลท่าไม้    อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่๖  การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตรท์ี ่๖ การพัฒนาประสิทธภิาพ การเมือง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที ่๒ ปรบัปรงุและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๓  การส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่



๒ โครงการเงินอดุหนุน อ.ท่ามะกา เพือ่จดัต้ังศูนย์รวมข้อมูล สนับสนุนงบประมาณให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 1  คร้ัง มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด
เพือ่สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ ข่าวสารการจดัซ้ือหรือการ ท้องถิ่น เพือ่จดัต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจดั การจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
จดัต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จดัจา้ง ซ้ือหรือการจดัจา้งของอ าเภอท่ามะกา
การจดัซ้ือหรือการจดัจา้งฃอง 
อ าเภอท่ามะกา

๓ โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่ง เพือ่ให้บุคลากรของเทศบาลได้ บุคลากรในเทศบาล จ านวน ๑๐๐ คน ๕,๐๐๐ - - ๑๐๐ คน องค์กรและบุคลากรมี ส านักปลัด
การเรียนรู้ พัฒนาตนเองสู่การท างานแบบ กระบวนการท างานที่มี

มืออาชีพ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการธรรมะในที่ท างาน เพือ่ให้บุคลากรมีความสุขในการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และลูกจา้ง ๕๐,๐๐๐ - - ๑๑๒ คน บุคลากรมีจติส านึกที่ดี กอง

ท างาน และมีทัศนคติที่ดีต่องาน ของเทศบาลต าบลท่าไม้ สามารถน าหลักธรรมในการ การศึกษา
ต่อผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมไป ปฏิบัติงาน มีการส่ือสารที่ดี
ถึงเพือ่นร่วมงานและต่อหน่วยงาน มีการพัฒนาด้านอารมณ์

ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อืน่
สามารถท างานเป็นทีม

๕ โครงการพัฒนางานแผนที่ภาษี เพือ่พัฒนาระบบงานและพัฒนา พัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรของงาน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ระบบงานแผนที่ภาษีและ กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สินและ บุคลากรของงานแผนที่ภาษี แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเกดิความ ทะเบียนทรัพย์สิน,งานจดั
พัฒนางานจดัเกบ็รายได้ และงานจดัเกบ็รายได้ เป็นธรรมในการเกบ็ภาษี เพิม่รายได้ให้แกเ่ทศบาล เกบ็รายได้มีประสิทธิภาพ

เพือ่พัฒนาชุมชน และบุคลากรมีศักยภาพมี
ความรู้ความสามารถเพิม่ขึ้น

-๘๒-
งบประมาณและทีม่า




