
  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน 

-๘๙- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 
บริเวณบ้าน นายไพศาล  
คนตรง ถึงบ้านนางหวาน 
ศิริสมบรูณ์ ผิวจราจรกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๖๐๘ ตารางเมตร 
 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๒ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒. โครงการปรับปรงุถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay 
หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต Overlay 
หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนาย
สยาม  ปูนจีน ถึงซอยบ้าน 
นายวิเชียร อั้นจุกฉุน โดย 
การปูผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตบนผิวถนนเดิม กว้าง  
๔ เมตร ยาว  ๗๓๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ไมน้่อยกว่า ๒,๙๔๐ 
ตารางเมตร 
 

- - ๑,๗๖๔,๐๐๐ - ๗๓๕ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



-๙๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
บริเวณบ้านนางยม ทัดสวน 
ถึงบ้านนางแฉล้ม เขียวอิ่ม 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตาราง
เมตร 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - ๕๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
บริเวณบ้านนางนท ทะละ 
ถึงบ้านนางอารีย์ ไพรวัลย์ 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๔๔๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตาราง
เมตร 
 
 

๑,๑๔๙,๐๐๐ - - - ๔๔๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕. โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay 
หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๔
บ้านนายปรัชญา ผ่องใส ถึง
บ้านนายนนท์ ผิวจราจรกว้าง
๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
ตารางเมตร 
 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ - - ๑๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
 
 

-๙๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. โครงการปรับปรงุและขยาย
ถนนบริเวณประตูน้้าหมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 
 

ปรับปรุงและขยายถนน
บริเวณประตูน้้า หมู่ที่ ๔ 
พร้อมสร้างการ์ดเรลกัน 
รถตกให้แข็งแรง 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๗. โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay 
หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๔ 
บริเวณหลังกลุ่มชาวไร่อ้อย 
เขต ๗ โดยผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๖,๐๐๐ ตารางเมตร 
 
  

- - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ 
จากคลองชลประทานฝั่งขวา
จนสุดทางรถไฟบริเวณบ้าน
นายหยดสายสะอาด โดยผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่ 
น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร 
 
 

- ๓๙๐,๐๐๐ - - ๑๕๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
 
 
 
 

-๙๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙. โครงการก่อสร้างที่พักโดยสาร
รถประจ้าทาง หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการรอ
รถโดยสารประจ้าทาง 

ก่อสร้างที่พักโดยสารรถ
ประจ้าทางทั้ง ๒ ฝั่ง บริเวณ
หมู่ที่ ๔ หน้าสมาคมกลุ่ม
ชาวไร่อ้อยเขต ๗ ขนาด  
๔ x ๒ เมตร 
 
 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - ๒ แห่ง เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
รอรถโดยสาร
ประจ้าทาง 

กองช่าง 

๑๐. โครงการก่อสร้างฟุตบาท 
ทางเท้า ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและมีความ 
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างฟุตบาททางเท้าท้ัง  
๒ ฝั่ง เลียบริมถนนแสงชูโต 
ระยะทางยาว ๖,๖๐๐ เมตร
ภายในเขตเทศบาล 
 
 

- ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ๖,๖๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๑. โครงการปรับปรงุผิวทาง
Overlay หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ปรับปรุงผิวทาง Overlay 
หมู่ที่ ๕ ซอยชุมชนพัฒนาห้า
รุ่งเรือง โดยผิวจราจรกว้าง  
๕ เมตร ยาว ๓๘๔ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๙๖ ตารางเมตร 
 
 

๙๖๐,๐๐๐ - - - ๓๘๔ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
 
 
 

-๙๓- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒. โครงการปรับปรงุผิวทาง
Overlay หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ปรับปรุงผิวทางOverlay หมู่ 
ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๗ ถนนสาย 
ท่าไม-้ตะคร้้าเอน จากทาง
รถไฟจนถึงสะพานวัดคร้อ 
พนัน โดยผิวจราจรกว้าง 
๒๐ เมตร ระยะทางยาว 
๑๖๒ เมตร 
 
 

- - - ๙๕๐,๐๐๐ ๑๖๒ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๕ ไป
จน หมู่ที่ ๔ เลียบทางรถไฟ 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร 
 
 

- - ๒,๑๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๔. โครงการก่อสร้างการ์ดเรล 
ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวกและมีความ 
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
 
 

ก่อสร้างการ์ดเรลตามแยก
อันตราย ภายในเขตเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ๑๑ 
ชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
 
 
 
 

-๙๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. โครงการปรับปรงุถนน
Overlay หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ปรับปรุงผิวทางOverlay หมู่
ที่ ๗ ถนนสายท่าไม้-ยางม่วง 
ข้างดับเพลิงท่าไม้ โดยผิว
จราจรกว้างอีก ๒ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร 
พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต Overlayถนนเดิม
รวมทั้งหมดกว้าง ๖ เมตร 
 
 

๕๘๐,๐๐๐ - - - ๑๙๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๖. 
 
 

โครงการก่อสร้างศาลา 
ประชาคม หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้มีสถานที่ส้าหรับ 
จัดกิจกรรมของชุมชน 
 

ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู ่
ที่ ๗ ใช้ส้าหรับจัดกิจกรรม 
ของชุมชน 
 
 

- - 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- ๑ แห่ง มีสถานที่ส้าหรับ
จัดกิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 

๑๗. โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน 
หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวกและมีความ 
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชลประทานหมู่ที่ ๙ บริเวณ 
หน้าศาลาอเนกประสงค์  
กว้าง ๑๐ เมตร 
 
 

- - 
 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑ แห่ง เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
 

-๙๕- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘. โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์หน้า
โรงเรียนวัดคร้อพนัน หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า
โรงเรียนวัดคร้อพนัน จนถึง
สะพานหน้าโรงเรียนวัดคร้อ 
พนัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร วางท่อระบาย 
น้้า ค.ส.ล. พร้อมกับบ่อพัก  
ค.ส.ล. ขนาด  Ø ๑๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร  โดยปูผิว
ทางเดินแบบ Overlay พ้ืนที่
ประมาณ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร  
ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมชุดโคม
ไฟส่องสว่างแบบส้าเร็จ (เสา
หงส์) จ้านวน ๕ ต้นระยะทาง
ประมาณ ๑๖๐ เมตร
ระยะทางประมาณ ๑๖๐ 
เมตร 
 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง เพ่ือความสวยงาม
เป็นระเบียบร่มรื่น
และเหมาะกับ
สถานที่ 

กองช่าง 

๑๙. โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา 
หน้าวัดคร้อพนัน หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างหอนาฬิกา คสล. 
บริเวณหน้าวัดคร้อพนัน 
หมูที่ ๗ 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง เพ่ือความสวยงาม
และสามารถใช้เป็น
ศูนย์กลางในการ
บอกเวลาได้ 
 

กองช่าง 



 

-๙๖- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐. โครงการก่อสร้างเกาะกลาง 
พร้อมเสาไฟฟูาส่องสว่าง 
สาธารณะหมู่ที่ ๗ หน้า
โรงเรียนวัดคร้อพนัน 

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างเกาะกลางพร้อมเสา
ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ ๗ หน้าโรงเรียนวัดคร้อพนัน 
ระยะทางยาว ๕๐ เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐ 
เมตร 

เพ่ือท้าให้เกิดความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เหมาะกับสถานที่ 

กองช่าง 

๒๑. โครงการปรับปรงุถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay 
หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๗ 
เริ่มต้ังแต่หน้าบ้านประธาน
ชุมชน หมู่ที่ ๗ จนสุดเขต 
ห้วยกระดาน ผิวจราจรกว้าง  
๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ 
ตารางเมตร 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ - - - ๗๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านนายทุเรียน แสงทอง 
จนถึงบ้านนายสมัย ตัวมูล โดย
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว  
๘๒ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๓๒๘ ตารางเมตร 
 

๒๒๐,๐๐๐ - - - ๘๒ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๓. โครงการก่อสร้างถนน 
Overlay หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างถนน Overlay หมู่ 
ที่ ๘ บริเวณทางลงศาลา
อเนกประสงค์ไปจนสุดเขต
ถนนเลียบทางรถไฟ 
 

- - ๑,๓๕๖,๐๐๐ - ๑ แห่ง เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
 
 
 

-๙๗- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๔. โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๑๐ 
จากบ้านนายยุทธนา อั้นจุกฉุน 
ถึงบ้านนายปุวน ทัดสวน โดย
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ 
บริเวณซอยบ้านนายสวัสด์ิ 
ราชการดี โดยผิวจราจร ๔ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐ - - - ๑๕๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๖. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้มีสถานที่ส้าหรับ 
จัดกิจกรรมของชุมชน 
 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๗ ขนาด ๑๒ x ๑๘ 
เมตร บริเวณข้างหอถังประปา 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ประชาชนมีสถานที่
ส้าหรับจัดกิกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

กองช่าง 

๒๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๒  

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 
ซอยบ้านนางมาลัย ดวงเพชร 
โดยผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร 
 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ ๘๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
 

-๙๘- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ 
ซอยบ้านนายวิม วงษา โดยผิว
จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๒๗ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๓๘๑ ตารางเมตร 
 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ๑๒๗ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ (โครงการใหม่เสนอ 
โดยชุมชนหมู่ที่ ๓) 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
ซอยบ้านนายเซ็ง สัตตานนท์ 
ถึงบ้านนายนท ทะละ โดยผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
  

๓๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๖ (โครงการใหม่เสนอ 
โดยชุมชนหมู่ที่ ๖) 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ 
ซอยบ้านนายบัณฑิต แหยม
คอน โดยผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
 

๒๕๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๑. โครงการปรับปรงุถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay 
หมู่ที่ ๙ (โครงการใหม่เสนอ 
โดยชุมชนหมู่ที่ ๙) 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๙ 
บริเวณด้านหน้าวัดคริสต์ ท่า
หว้า จนถึงคลองชลประทาน 
โดยผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร  
ยาว ๒๕๐ เมตร 
 

๓๗๕,๐๐๐ - - - ๒๕๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๙๙- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙ (โครงการใหม่เสนอ 
โดยชุมชนหมู่ที่ ๙) 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ 
บริเวณซอยบ้านนายสมบูรณ์ 
ใจเย็น ถึงบ้านนายวิม วงษา 
โดยผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร  
 

- ๗๒๐,๐๐๐ - - ๓๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๓. โครงการปรับปรงุถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay 
หมู่ที่ ๑๐ (โครงการใหม่เสนอ
โดยชุมชนหมู่ที่ ๑๐) 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย 
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๑๐ 
บริเวณบ้านนายพิเชษฐ์ จนถึง 
บ้านนายวินัย พุ่มแก้ว โดยผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร 
 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๔๐๐ 
เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน 

 
 
 
 

-๑๐๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๔. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๑ บริเวณซอย
บ้านนายฟูุง (คอกม้า) สุดถนน 
บ้านนายคนึง สร้อยทอง โดย
ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร 
 

๓๗๕,๐๐๐ - - - ๒๕๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๓๕. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๒ บริเวณหน้า 
ศูนย์รับหน่อไม้ฝรั่ง (ต่อจาก
ของเดิม) จนถึงคลองสายบาง 
แก้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 
๗๑๒ เมตร โดยใช้ท่อ คสล. 
ขนาด  Ø ๐.๖๐ เมตร 
 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๗๑๒ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 



-๑๐๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๖. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. ชนิดปากลิ้นราง  
หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อระบายน้้า คสล. ชนิด
ปากลิ้นราง หมู่ที่ ๒ ต้ังแต่
บริเวณแยกหนองแปลงแรด 
(ต่อจากของเดิม) ถึงคลอง
ธรรมชาติ รวมความยาวไม่
น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร 
 

๑,๐๓๓,๐๐๐ - - - ๖๐๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๓๗. โครงการวางท่อบล็อกคอน
เวิร์ส พร้อมดาดหิน หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ 
ที่ ๒ (ท่อเหลี่ยม) ๒ จุด พร้อม
ดาดหิน ๔ จุด บริเวณคลองส่ง
น้้าสายบางแก้ว 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๒ จุด สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๓๘. โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาด
คูส่งน้้า หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

ก่อสร้างคอนกรีตดาดคูส่งน้้า 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายส้าราญ  
คนตรง บริเวณคลองส่งน้้า
สาธารณะ จ้านวน ๒ ช่วง 
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ 
เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร ช่วงที่ 
๒ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว 
๑๗๐ เมตร 
 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๕๖๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๓๙. โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาด
คูส่งน้้า หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

ก่อสร้างคอนกรีตดาดคูส่งน้้า 
หมู่ที่ ๓ บ้านนายอเนก นิลบดี 
จ้านวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาด
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐ 
เมตร  ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง 
๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร 
 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๗๐๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 



 
 
 
 

-๑๐๒- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๐. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ 
ที่ ๙ บริเวณกองกากอ้อยเก่า 
ข้างเทศบาลต้าบลท่าไม้ โดย
ใช้ท่อ คสล. ขนาดØ ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
 

- ๕๔๐,๐๐๐ - - ๓๐๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๔๑. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ 
ที่ ๕ ซอยนิยมไทย โดยใช้ท่อ 
คสล. ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร 

๓๗๕,๐๐๐ - - - ๒๕๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๔๒. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ 
ที่ ๕ บริเวณบ้านลุงสรวง ถึง
แนวเลียบทางรถไฟ โดยใช้ท่อ 
คสล. ขนาดØ ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 
 

๓๙๐,๐๐๐ - - - ๓๐๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๔๓. โครงการขุดลอกรางระบายน้้า
เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่
ที่ ๘ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาลและประชาชนมี
มีน้้าใช้เพ่ือการเกษตร 

ขุดลอกรางระบายน้้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ 
ที่ ๘ ระยะทางยาว ๓๐๐ 
เมตร 
 

๓๐,๐๐๐ - - - ๓๐๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
และประชาชนมีมีน้้า
ใช้เพ่ือการเกษตร 

กองช่าง 



 

-๑๐๓- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๔. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๗ โดยใช้ท่อ 
คสล. ขนาดØ ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร ซอยบ้าน 
นางรัตติยา ศรีบู่ 
 

๒๔๐,๐๐๐ - - - ๑๕๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๔๕. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๘ โดยใช้ท่อ 
คสล. ขนาดØ ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร ต้ังแต่บ้าน 
นางอรัญญา สมัครกิจวานิช 
ถึงบ้านนายชัชวาลย์ เกตุลา 
   

๕๖๐,๐๐๐ - - - ๓๕๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๔๖. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 

วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๘ โดยใช้ท่อ 
คสล. ขนาดØ ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๓๐ เมตร ต้ังแต่บ้าน 
นางนันทิยา ทิพย์พานทอง 
ถึงบ้านนางสุจิตรา ดวงแก้ว 
 

๔๑๔,๐๐๐ - - - ๒๓๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๔๗. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การส่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างอิฐบล็อกเพ่ิมความสูง 
ของคลองคอนกรีต คูน้้า  
หมู่ที่ ๙ บริเวณแยกคลอง
ชลประทานฝั่งซ้าย ความ 
ยาว ๕๑๐ เมตร 
 

๕๐,๐๐๐ - - - ๕๑๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
และประชาชนมีมีน้้า
ใช้เพ่ือการเกษตร 

กองช่าง 



 
 
 

 

-๑๐๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๘. โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า หมู่ที่ ๙ 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

ขุดลอกคลองระบายน้้า (คลอง
ไส้ไก่) หมู่ที่ ๙ ระยะทางยาว 
๓,๐๐๐ เมตร 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐
๐ 

เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๔๙. โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาด
คูส่งน้้า หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

ก่อสร้างคอนกรีตดาดคูส่งน้้า 
หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอยบ้าน 
นางมาลี นิลบดี ถึงถนนทุ่งฝืด 
กระต่ายเต้น ขนาดกว้าง ๒ 
เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร 
 

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๘๙๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๕๐. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ 
ที่ ๑๐ บริเวณหน้า อสมท. ถึง
บ้านนายวิน โดยใช้ท่อ คสล. 
ขนาดØ ๐.๖๐ เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
 

- - ๒๘๐,๐๐๐ - ๑๔๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๕๑. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณศาลา 
เกษตร ถึงบ้านนายประจบ 
ซิบเข โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด 
Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๒
เมตร 
 

- - - ๔๓๕,๒๐๐ ๒๗๒ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 

กองช่าง 



 
 
 
 

-๑๐๕- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๒. โครงการก่อสร้างก้าแพงดินพัง 
หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือปูองกันถนนไม่ให้
เกิดการทรุดตัว 

ก่อสร้างก้าแพงดินพัง ในคลอง
ดินธรรมชาติ หมู่ที่ ๑ และ หมู่
ที่ ๓ 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒  
แห่ง 

เพ่ือเป็นการปูองกัน
ถนนไม่ให้เกิดการ
ทรุดตัว 

กองช่าง 

๕๓. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๑ บริเวณซอย
บ้านนายบุญธรรม เรืองทอง 
ถึงบริเวณท่อระบายน้้าบ่อ
บ้าบัดน้้าเสีย โดยใช้ท่อ คสล. 
ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ยาว  
๕๖๐ เมตร 
 

- - ๑,๐๐๘,๐๐๐ - ๕๖๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๕๔. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๒ บริเวณจุดรับ
ซื้อหน่อไม้ฝรั่งจนถึงคลองน้้า
ทิ้ง โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø
๐.๖๐ เมตร ยาว  ๗๒๐ เมตร 
 

- - - ๑,๒๙๖,๐๐๐ ๗๒๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๕๕. โครงการปรับท่อประตูส่งน้้า 
หมู่ที่ ๗  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

ปรับท่อประตูส่งน้้า หมู่ที่ ๗ 
บริเวณหน้าสถานีดับเพลิง 
ท่าไม้ ให้ต้่าลงเพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการระบายน้้า 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 

กองช่าง 



-๑๐๖- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๖. โครงการวางท่อระบายน้้า 
บล็อคคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้าบล๊อคคอน
เวิร์ส หมู่ที่ ๙ บริเวณหลัง
ศาลาอเนกประสงค์ ระยะทาง
ยาว ๒๐ เมตร 
 

- ๕๐,๐๐๐ - - ๒๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๕๗. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ 
ที่ ๖ บริเวณหอถังประปา 
โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด  
Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว  ๕๖๐ 
เมตร 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๕๖๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๕๘. โครงการวางท่อลอดระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก เพ่ือใช้ใน
การเกษตร หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตร 

วางท่อลอดระบายน้้า หมู่ที่ ๒  
โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว 
๕๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก  

๓๐๐,๐๐๐ - - - ๕๖๐ 
เมตร 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๕๙. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. หมู่ที่ ๑ (โครงการใหม่
เสนอโดยชุมชนหมู่ที่ ๑) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ 
ที่ ๑ บริเวณบ้านนางสมัย 
นาคน้อย โดยใช้ท่อ คสล. 
ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว  
๘๐ เมตร 
 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ๘๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 

กองช่าง 

๖๐. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. หมู่ที่ ๑ (โครงการใหม่
เสนอโดยชุมชนหมู่ที่ ๑) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ 
ที่ ๑ บริเวณบ้านนางรอด 
จนถึงบ้านนายชาญ สุขศรี 
โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร ยาว  ๒๐๐ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ - - - ๒๐๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 

กองช่าง 



-๑๐๗- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๑. โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้าบริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสีย หมู่
ที่ ๑ (โครงการใหม่เสนอโดย
ชุมชนหมู่ที่ ๑) 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

ขุดลอกคลองระบายน้้าบริเวณ
บ่อบ้าบัดน้้าเสีย หมู่ที่ ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๖๒. โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า หมู่ที่ ๗ บริเวณ 
บ้านนายวิโรจน์ ใจเย็น ถึง 
หมู่ที่ ๘ (โครงการใหม่เสนอ
โดยชุมชนหมู่ที่ ๗) 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

ขุดลอกคลองระบายน้้า หมู่ 
ที่ ๗ บริเวณบ้านนายวิโรจน์ 
ใจเย็น ถึงเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๘ 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๖๓. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. หมู่ที่ ๗ (โครงการใหม่
เสนอโดยชุมชนหมู่ที่ ๗) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 
๗ บริเวณบ้านนายเสน่ห์ เกิด
สุข โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร ยาว  ๗๐ เมตร 
 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ๗๐ 
เมตร 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๖๔. โครงการยกระดับท่อลอด 
และปรับปรุงท่อลอดระบายน้้า 
หมู่ที่ ๗ (โครงการใหม่เสนอ
โดยชุมชนหมู่ที่ ๗) 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

ยกระดับท่อลอด และปรับปรุง
ท่อลอดระบายน้้า หมู่ที่ ๗ 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 

กองช่าง 

๖๕. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ 
(โครงการใหม่เสนอโดยชุมชน
หมู่ที่ ๗) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้าน
นายทองวัน จนถึงหอถัง
ประปา หมู่ที่ ๗ โดยใช้ท่อ 
คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร 
ยาว  ๔๕๐ เมตร 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ ๔๕๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 

กองช่าง 



-๑๐๘- 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
หมู่ที่ ๗ (โครงการใหม่เสนอ
โดยชุมชนหมู่ที่ ๗) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 
๗ บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ ่  
ถาวร ใจเย็น ขนาดกว้าง 
๕๐ เซนติเมตร ยาว ๓๕๐ 
เมตร 
   

๕๐๐,๐๐๐ - - - ๓๕๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 

กองช่าง 

๖๗. โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. หมู่ที่ ๑๐ (โครงการใหม่
เสนอโดยชุมชนหมู่ 
ที่ ๑๐) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ 
ที่ ๑๐ จากบริเวณบ้านนาย 
ประจบ ซิบเข จนถึงบ้าน 
นางปูอม โดยใช้ท่อ คสล. 
ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว  
๓๐๐ เมตร 
 

๖๕๐,๐๐๐ - - - ๓๐๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 

กองช่าง 

๖๘. โครงการปรับปรงุคลองส่งน้้า 
หมู่ที่ ๑๐ (โครงการใหม่เสนอ
โดยชุมชนหมู่ที่ ๑๐) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

ปรับปรุงคลองส่งน้้า หมู่ที่ 
๑๐ ต้ังแต่บริเวณซอยบ้าน
นายปุวน ทัดสวน ถึงบ้าน
ผู้ใหญ่หล ี
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๑ 
แห่ง 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

๖๙. โครงการวางท่อระบายน้้า 
แบบรางวี หมู่ที่ ๑๐ (โครงการ
ใหม่เสนอโดยชุมชนหมู่ที่ ๑๐) 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าในเขต
เทศบาล 
 

วางท่อระบายน้้าแบบรางวี 
หมู่ที่ ๑๐ ขนาด Ø ๐.๔๐ 
เมตร ยาว  ๓๐๐ เมตร 
 

- - - ๖๕๐,๐๐๐ ๓๐๐ 
เมตร 

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

รวม ๖๙ โครงการ - - ๑๕,๗๑๑,๐๐๐ ๔๓,๔๓๐,๐๐๐ ๑๖,๙๐๘,๐๐๐ ๑๙,๘๘๑,๒๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 
 

-๑๐๙- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการวางระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือขยายการให้บริการ
น้้าประปาให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
พร้อมวางท่อประปา หมู่ที่ ๘ 
บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ 

- ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง มน้้ีาประปาใช้และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 

กองประปา 

๒. โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม ่
พร้อมติดต้ังปั๊มซับเมอร์ส 
หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือขยายการให้บริการ
น้้าประปาให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

เจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อม
ติดต้ังปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 
๓ HP ขนาด ๒๒๐ โวลต์ 
หมู่ที่ ๒ 

๙๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง มีน้้าประปาใช้และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองประปา 

๓. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนไม้ 
บนหอถังประปา หมู่ที่ ๒ 
 

เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนไม้
บนหอถังประปาที่ช้ารุด 

ปรับเปลี่ยนพ้ืนไม้บนหอถัง
ประปา หมู่ที่ ๒ 
 

๙๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืน
ไม้บนหอถังประปาที่
ช้ารุด  

กองประปา 



 
 

 
 
 
 
 
 

-๑๑๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการปรับเปลี่ยนหอพัก 
น้้าใส บนหอถังประปา หมู่ที่ ๗ 
 

เพ่ือเพ่ิมการผลิตและ
การกักเก็บน้้าประปา 
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 

ปรับเปลี่ยนหอพักน้้าใสบนหอ
ถังประปา หมู่ที่ ๗  

๘๗๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง เพ่ือปรับเปลี่ยนหอ 
พักน้้าใส ภายในเขต
เทศบาล 

กองประปา 

๕. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา 
หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือขยายการให้บริการ
น้้าประปาให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

เปลี่ยนท่อเมนประปา โดยใช้
ท่อประปา พีวีซี ขนาด ๒ – ๓ 
น้ิว ความยาวประมาณ 
๕,๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ 
 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง มีน้้าประปาใช้และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองประปา 

๖. โครงการก่อสร้างถังประปา
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ (โครงการ
ใหม่เสนอโดยชุมชนหมู่ที่ ๙) 

เพ่ือขยายการให้บริการ
น้้าประปาให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

ก่อสร้างถังประปาขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ ๙ บริเวณซอยบ้าน 
นายสมาน ทรัพย์เย็น 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง มีน้้าประปาใช้และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองประปา 

รวม ๖ โครงการ - - ๒,๘๕๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 

-๑๑๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุนการบรหิาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามหนังสือ ท่ี กจ. 
๐๐๓๗๑๐/๒๐๙๓ ลง 
วันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
๒ ศูนย์ 

๖๐๓,๒๐๐ ๖๐๓,๒๐๐ ๖๐๓,๒๐๐ ๖๐๓,๒๐๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล
ต้าบลท่าไมม้ีสุขภาพ
รา่งกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
เสริม (นม) ส้าหรับเด็ก
เล็กถึงประถมศึกษา ปีที่ 
๖ สังกัดส้านักงานคณะ 
กรรมการศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐาน (สพฐ) และสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ส้าหรับเด็กนักเรียน 

๙๕๑,๘๖๐ ๙๕๑,๘๖๐ ๙๕๑,๘๖๐ ๙๕๑,๘๖๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรม 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ) และในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต้าบล
ท่าไมม้ีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 



 

 
 
 

-๑๑๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. โครงการกีฬาสีหนูน้อย เพ่ือจัดให้มีกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 
ของเด็กก่อนวัยเรียน 

จัดให้มีกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเพ่ือพัฒนาการที่ดี 
ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง ๒ ศูนย์ 
 

๓๐,๐๐๐ - - - ๒ 
ศูนย์ 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง ๒ ศูนย์ 
มีพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
และจิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

๔. โครงการสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน 
ได้ออกก้าลังกาย และมี
สุขภาพแข็งแรง 

ก่อสร้างลานกีฬาอเนก 
ประสงค์ หมู่ที่ ๘ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑ 
แห่ง 

เด็ก และเยาวชน 
ได้ออกก้าลังกาย 
และมีสุขภาพที่
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

๕. โครงการสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน 
ได้ออกก้าลังกาย และมี
สุขภาพแข็งแรง 

ก่อสร้างลานกีฬาอเนก 
ประสงค์ หมู่ที่ ๙ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑ 
แห่ง 

เด็ก และเยาวชน 
ได้ออกก้าลังกาย 
และมีสุขภาพที่
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

๖. โครงการสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน 
ได้ออกก้าลังกาย และมี
สุขภาพแข็งแรง 

ก่อสร้างลานกีฬาอเนก 
ประสงค์ หมู่ที่ ๖ 
บริเวณหน้าบ้านนาย 
วิเชียร ศรีเรือง ขนาด 
๕๐ x ๑๕ เมตร 
 

๖๐๐,๐๐๐ - - - ๑ 
แห่ง 

เด็ก และเยาวชน 
ได้ออกก้าลังกาย 
และมีสุขภาพที่
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๑๓- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗. โครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ (โรงยิม) 
ข้างเทศบาลต้าบลท่าไม้ 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัด 
กิจกรรมงานโครงการ
ต่างๆ และเพ่ือใช้เป็น
สถานที่ออกก้าลังกาย 
 

ก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ (โรงยิม)   
 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑ 
หลัง 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมงาน
โครงการต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

๘. โครงการอบรมทักษะด้าน 
กีฬา ภาคฤดูร้อน 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
ได้ท้ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็ก และเยาวชนได้ท้า
กิจกรรมร่วมกัน 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑ ครั้ง เด็ก และเยาวชน 
ร้อยละ ๘๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

รวม ๘ โครงการ - - ๒,๑๘๕,๐๖๐ ๘,๖๕๕,๐๖๐ ๑,๕๕๕,๐๖๐ ๑,๕๕๕,๐๖๐ - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาด้านสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

-๑๑๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการอบรมทัศนศึกษา 
ดูงานงานชมรมร้านอาหาร 
แผงลอยเทศบาลต้าบลท่าไม้ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ระหว่างหน่วยงานอื่น 

ร้านอาหาร และแผง
ลอย ภายในเขตเทศบาล 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๔๐ 
ร้าน 

ร้านอาหาร และ
ร้านแผงลอยมี
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

๒. โครงการอบรมทัศนศึกษา 
ดูงานงานชมรมผู้สูงอายุ 
เทศบาลต้าบลท่าไม้ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท้า
กิจกรรมพบปะกันท้าให้
รู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง 

สมาชิกชมรมผู้สงูอายุ 
ภายในเขตเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐ 
คน 

ผู้สูงอายุได้ร่วมท้า
กิจกรรมพบปะกัน
และท้าให้รู้สึกไม่
ถูกทอดทิ้ง 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

๓. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 
ในการเลือกซื้อสินค้า 
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนใน
การเลือกซื้อสินค้า 
๑๑ ชุมชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การเลือกซื้อสินค้า
ที่มีคุณภาพและไม่
ถูกหลอกลวง 
 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 



 
 

 
 

 

-๑๑๕- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี ้
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการท่าไม้เมืองน่าอยู่ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบ 
การณ์ และเพ่ิมทักษะ 
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน้าไป 
พัฒนาชุมชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

ประชาชนภายใน 
เขตเทศบาลได้มี
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความรู้ใหม่ๆ 
 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

๕. โครงการติดต้ังเครื่องออกก้าลงั
กาย ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ือให้ประชาชนได้ออก
ก้าลังกายและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกก้าลัง
กายตามความเหมาะสม 
ตามชุมชนต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาล 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ 
ชุมชน 

ประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลต้าบล
ท่าไม้ได้ออกก้าลัง
กายและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

๖. โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
เอดส์ ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ือให้ความรู้และความ
เข้าใจให้กับประชาชน 
ในการปูองกันโรคเอดส์ 
ภายในเขตเทศบาล 

นักเรียน และประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง นักเรียน และ
ประชาชนรูจ้ักวิธี
ปูองกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรค
เอดส์ 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

รวม ๖ โครงการ - - ๔๗๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๑๖- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมท้ากิจกรรม และ
แสดงความคิดเห็นใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ
เพ่ือพัฒนาสังคม 
  

จัดหน่วยงานเคลื่อนที่
ออกบริการประชาชน 
๑๑ ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

ประชาชนได้รับการ
บริการและเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เทศบาล 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

รวม ๑ โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

-๑๑๗- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดฝึกอบรมสง่เสริม
พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ 

เพ่ือฝึกอบรมอาชีพเสริม
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชน 

จัดฝึกอบรมอาชีพชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตาม
โครงการที่ชุมชนเสนอ 
 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

กลุ่มประชาชนผู้ทีม่ี
รายได้น้อยมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึนและเพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
เพ่ิมทักษะความรู้
ใหม่ๆผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาอาชีพ 
 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

๒. โครงการฝึกอบรมซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟูาเบื้องต้น 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เบื้องต้นในการซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟูาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ครัวเรือนในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๕๐ คน 

- - ๓๐,๐๐๐ - ๕๐ 
คน 

เพ่ือประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับการ
ซ่อมแซมเครื่องใช ้
ไฟฟูาในครัวเรือน
เบื้องต้น 
 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๑๑๘- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. โครงการสง่เสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตามแนวพระราชด้าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว คุณภาพในการ
ด้ารงชีวิตของเกษตรกร
และเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน
ในเขตเทศบาล จ้านวน ๑๑ 
ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ - - - ๑๑ 
ชุมชน 

เกษตรกรมีศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพ
ทางการเกษตร 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

รวม ๓ โครงการ - - ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-๑๑๙- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดเวทีประชาคมการ
เลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนที่
ครบวาระ 

เพ่ือให้การคัดเลือก
กรรมการชุมชนที่ครบ
วาระเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามระเบียบ
ข้อบังคับ 
 

ประชาชนในเขตชุมชนที่มี
คณะกรรมการชุมชนที่ครบ
วาระ จ้านวน  ๘  ชุมชน 

๘๐,๐๐๐ - - - ๘ 
ชุมชน 

ประชาชนในชุมชน
ได้เข้ามามีบทบาท
ส่วนร่วมกันในการ
แกป้ัญหาและเป็น
การพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

๒. โครงการวันคนพิการสากล เพ่ือเปิดโอกาสให้คน
พิการได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีกับคนพิการ
และบุคคลทั่วไปในสังคม 
 

ให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

เพ่ือผูพิ้การสามารถ
พัฒนาศักยภาพใน
การด้าเนินชีวิตร่วม 
กับบุคคลทั่วไปใน
สังคม 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

๓. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือเป็นการสร้างความ
ตระหนักเรื่องคุณค่าของ
ผู้สูงอายุให้เกิดอายุให้
เกิดกับประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะ
พูดคุยกันเพ่ือได้แสดงความ
คิดเห็นก่อให้เกิดความรักและ
ความอบอุ่นในครอบครัว ลด
ช่องว่างระหว่างวัย 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

ชุมชนในเขตเทศ 
บาลให้ความรักและ
การดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้สูงอายุ ครอบครัว
มากข้ึน ลดปัญหา
การทอดทิ้งผู้สูงอายุ 
 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 



 

 
 
 

-๑๒๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการศูนย์ปูองกันการ
กระท้าความรุนแรงใน
ครอบครัว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานกิจกรรมของ
ศูนย์ปูองกันการกระท้า
ความรุนแรงในครอบ 
ครัว 
 

ครอบครัวในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าไม ้

๒๐,๐๐๐ - - - ๑๑ 
ชุมชน 

เพ่ือครอบครัวในเขต
เทศบาลได้ร่วมท้า
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวกับสังคม 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

๕. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆของศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 
 

ครอบครัวในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าไม ้

๓๐,๐๐๐ - - - ๑๑ 
ชุมชน 

เพ่ือครอบครัวในเขต
เทศบาลได้ร่วมท้า
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวกับสังคม 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

๖. โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับต้าบล 

เพ่ือขจัดปัญหาของ
ประชาชนเขตเทศบาล
ด้าเนินชีวิตตามแนว
พระราชด้าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลได้
น้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด้ารงชีวิต 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๑ 
ชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึน ลดปัญหาความ
ยากจน 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

๗. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพของ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑๑ 
ชุมชน 

ผู้สูงอายุมีอาชีพ
เสริมและรายได้
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งได้ท้า
กิจกรรมร่วมกัน 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๒๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘. โครงการจัดท้าแผนชุมชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆของ 
เทศบาล 
 

ชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลท่า
ไม ้จ้านวน  ๑๑ ชุมชน  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด้าเนิน
กิจกรรมของ
เทศบาล  

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

๙. โครงการจัดเก็บข้อมูลความ 
จ้าเป็นข้ันพ้ืนฐาน (จปฐ) 
 

เพ่ือส้ารวจข้อมูลความ
จ้าเป็นข้ันพ้ืนฐานชุมชน 
ภายในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าไม ้
 

ชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลท่า
ไม ้จ้านวน  ๑๑ ชุมชน  

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

ได้รับทราบข้อมูล
ความจ้าเป็นข้ัน
พ้ืนฐานของชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าไม ้
 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

รวม ๙ โครงการ - - ๕๐๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
๒.๗ แผนงานงบกลาง 

 

-๑๒๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการเบี้ยสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 

เพ่ือจัดต้ังงบประมาณให้
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยโรคเอดส ์

ผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขต
เทศบาล จ้านวน ๕ คน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕ คน ผู้ปุวยโรคเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือดูแล
จากทางเทศบาล 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

๒. โครงการเบี้ยสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพผู้สงูอายุ 

เพ่ือจัดต้ังงบประมาณให้
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๑๑ ชุมชน 

๑๑,๓๖๖,๔๐๐ ๑๑,๓๖๖,๔๐๐ ๑๑,๓๖๖,๔๐๐ ๑๑,๓๖๖,๔๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศ 
บาลได้รับการช่วย 
เหลือดูแลจากทาง
เทศบาล 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

๓. โครงการเบี้ยสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพผู้พิการ 

เพ่ือจัดต้ังงบประมาณให้
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 
 

ผู้พิการในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๑๑ ชุมชน 

๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

ผู้พิการในเขตเทศ 
บาลได้รับการช่วย 
เหลือดูแลจากทาง
เทศบาล 

งาน
สวัสดิการ 
และสังคม 

รวม ๓ โครงการ - - ๑๓,๓๔๖,๔๐๐ ๑๓,๓๔๖,๔๐๐ ๑๓,๓๔๖,๔๐๐ ๑๓,๓๔๖,๔๐๐ - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาด้านสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
๒.๘ แผนงานเคหะและชุมชน 

-๑๒๓- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างสถานที่ออก 
ก้าลังกาย หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือประชาชนมีสถานที่ 
ส้าหรับใช้ออกก้าลงักาย 

ก่อสร้างสถานที่ออก 
ก้าลังกาย หมู่ที่ ๔ 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง เพ่ือให้ประชาชน 
ได้ออกก้าลังกาย
และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้างสถานที่ออก 
ก้าลังกาย หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือประชาชนมีสถานที่ 
ส้าหรับใช้ออกก้าลงักาย 

ก่อสร้างสถานที่ส้าหรับ
ออกก้าลังกาย หมู่ที่ ๒ 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๖ เมตร เป็น
โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง เพ่ือให้ประชาชน 
ได้ออกก้าลังกาย
และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

๓. โครงการก่อสร้างสถานที่ออก 
ก้าลังกาย หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือประชาชนมีสถานที่ 
ส้าหรับใช้ออกก้าลงักาย 

ก่อสร้างสถานที่ส้าหรับ
ออกก้าลังกาย หมู่ที่ ๗ 
ขนาดกว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๘ เมตร เป็น
โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง เพ่ือให้ประชาชน 
ได้ออกก้าลังกาย
และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

รวม ๓ โครงการ - - - ๖๐๐,๐๐๐ - - - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพฒันาด้านการบริหารจัดการ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

-๑๒๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยและความ 
เป็นธรรมในชุมชนเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เพ่ือให้ประชาชนเกิด 
ความรู้ความเข้าใจใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เสริม 
สร้างความเป็นธรรม 
ในชุมชน 
 

ประชาชน ภายในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑๑ 
ชุมชน 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิป 
ไตยเสริมสร้างความ
เป็นธรรมในชุมชน 
 

ส้านักปลัด 

๒. โครงการฝึกอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นการปฏิบัติราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล มีความรู้และ 
มคีวามเข้าใจเก่ียวกับ 
กฏหมายและระเบียบ 
หน้าท่ีในการบริหาร
ราชการได้อย่างถูกต้อง 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
จ้านวน ๑๑๕ คน 

๑๐,๐๐๐ - - - ๑๑๕ 
คน 

ผู้เข้ารับการอบรมม ี
ความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในการบริหารราช 
การได้อย่างถูกต้อง 

ส้านักปลัด 



 

 
 

-๑๒๕- 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. โครงการเสริมสร้างความ 
แข็งแกร่งให้กับหน่วยงาน 
ต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือให้ส่วนราชการใช้
เป็นกรอบและแนวทาง
ในการขับเคลื่อนมาตร 
การปูองกันและปราบ 
ปรามการทุจริตของส่วน 
ราชการ 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
ก้านัน และผู้ใหญ่บ้าน 

๑๕,๐๐๐ - - - ๖๐ คน บุคลากรมีการ
ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลมี
คุณธรรมและมีการ
บริหารจัดการ
บ้านเมือง 
ที่ดี 

ส้านักปลัด 

๔. โครงการการเลือกต้ังตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก้าหนด 

เพ่ือให้การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลที่
หมดวาระเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตาม
ระเบียบข้อบังคับ 
 

ประชาชนที่มีสิทธิเลือก 
ต้ังทั้งหมดภายในเขต
เทศบาลต้าบลท่าไม ้

๕๕๐,๐๐๐ - - - ๕,๖๐๐ 
คน 

ประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกต้ังทั้งหมดใน
เขตเทศบาลต้าบล
ท่าไมไ้ด้มีโอกาสได้
ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สิทธิของตน 
 

ส้านักปลัด 

๕. โครงการปกปูองสถาบัน 
ส้าคัญของชาติ 

เพ่ือให้ประชาชนทุก 
หมู่เหล่ามีความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจเสริมสร้าง
ความมั่นคงแก่ประเทศ 
ชาติและด้าเนินชีวิตใน 
หลักธรรมทางศาสนา 
และตามแนวทางใน 
พระบรมราโชวาท 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
ก้านัน และผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ - - - ๕๐ คน ผู้เข้ารับการอบรม
มีความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจกัน
เสริมสร้างความ
มั่นคงแก่ประเทศ 
ชาติ และด้าเนิน
ชีวิตตามหลักธรรม 
ทางศาสนา ตาม
พระบรมราโชวาท 
 

ส้านักปลัด 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๒๖- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. โครงการจัดท้าเวทีประชาคม
แผนพัฒนาเทศบาลต้าบล 
ท่าไม ้

เพ่ือส่งเสริมให้การม ี
ส่วนร่วมในการด้าเนิน 
กิจกรรม ของเทศบาล 
 
 
 

ประชาชน ภายในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
การด้าเนินกิจกรรม 
ของเทศบาล 

ส้านักปลัด 

รวม ๖ โครงการ - - ๖๘๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาด้านสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

-๑๒๗- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เพ่ือเป็นการอบรมให้ 
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ภายในเขตเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนมี 
การเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
 

งานปูองกัน 
และบรรเทา
สาธารณภัย 

๒. โครงการอบรมการปูองกันภัย
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
ให้กับโรงเรียนภายในเขต
เทศบาล 

เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี
ความรู้ความสามารถใน
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นได้ 

ครูและนักเรียนโรงเรียน
วัดคร้อพนัน โรงเรียนวัด
กระต่ายเต้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ครูและนักเรียนใน 
เขตเทศบาลได้รับ 
ความรู้และสามารถ
ในการระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นได้ 
 

งานปูองกัน 
และบรรเทา
สาธารณภัย 

๓. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือให้ชุมชนในเขตพ้ืนที่
เสี่ยงภัยมีความพร้อมใน
การจัดการเหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ก้าหนดแนวทางแก้ไข
จัดท้าแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และฝึกซ้อมแผน อย่าง
สม่้าเสมอ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ชุมชนในเขตพ้ืนที่จะ
ได้มีความพร้อมใน
การปูองกันภัยและ
ลดความเสียหายเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

งานปูองกัน 
และบรรเทา
สาธารณภัย 



 

 

-๑๒๘- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติ
การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาลต้าบล
ท่าไม้และซักซ้อมแผน
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
ต่างๆ 
 

พนักงานเทศบาลต้าบล
ท่าไม ้
และพนักงานดับเพลิง 

๔๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง พนักงานเทศบาลทุก
คนได้รับความรู้และ
สามารถน้าไปปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุสาธารณ
ภัย ต่างๆได้ 
 
 

งานปูองกัน 
และบรรเทา
สาธารณภัย 

๕. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล ต่างๆ 

เพ่ือจัดต้ังศูนย์บริการ
ประชาชน จุดตรวจเพ่ือ
ปูองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
ต่างๆ 

จัดต้ังศูนย์บริการ
ประชาชน 
จุดตรวจเพ่ือปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

๓๐,๐๐๐ - - - ๑ 
แห่ง 

ช่วยลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย 
 
 

งานปูองกัน 
และบรรเทา
สาธารณภัย 

๖. โครงการอบรมอาสาสมัคร 
การแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ 
ชีพ) เทศบาลต้าบลท่าไม ้

เพ่ืออบรมให้ความรู้
ระดับพ้ืนฐาน (FR) 
ให้กับพนักงานกู้ชีพ 
และเพ่ือเตรียมความ 
พร้อมของหน่วยกู้ชีพ 
ในการให้บริการกับ
ประชาชน 
 

พนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และอาสาสมัครกูช้ีพ 
เทศบาลต้าบลท่าไม ้

๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐ 
คน 

มีหน่วยกู้ชีพที่มี
ความรู้และมีทักษะ 
ในการบริการทาง 
การแพทย์ฉุกเฉิน 
สามารถช่วยเหลือ 
ผู้เจ็บปุวยได้อย่าง
ปลอดภัยและมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 

งานปูองกัน 
และบรรเทา
สาธารณภัย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๒๙- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗. โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลต้าบลท่าไม้ 

เพ่ือให้การบริการ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาด 
เจ็บจากอุบัติเหตุหรือ 
เจ็บปุวยฉุกเฉิน ณ จุด 
เกิดเหตุ 
 

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุและเจ็บปุวย
ฉุกเฉิน ภายในเขต
เทศบาล 

๒๘๐,๐๐๐ - - - ๒๐ 
คน 

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุและ
เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับ 
การช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ลดการสูญเสียชีวิต 
 

งานปูองกัน 
และบรรเทา
สาธารณภัย 

๘. โครงการท่าไม้ ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงโทษของยา
เสพติดให้โทษ และให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติดให้โทษ 
 

ประชาชนภายในเขต
เทศบาล 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
คน 

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

งานปูองกัน 
และบรรเทา
สาธารณภัย 

รวม ๘ โครงการ - - ๖๗๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาด้านสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๓ แผนงานการศึกษา 

-๑๓๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการสง่เสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

เพ่ือจัดให้มีการสนับ 
สนุนกลุ่ม เด็ก และ
เยาวชนได้มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิด 
เห็นในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ แบบบูรณาการ 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐ 
คน 

เด็ก และเยาวชน
ประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการเข้าค่ายเยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
กับเด็ก และเยาวชนได้
ตระหนักถึงโทษของยา
เสพติดให้โทษ 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐ 
คน 

เด็ก และเยาวชน
ประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการ 
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้โทษ 

กอง
การศึกษา 

๓. โครงการจิตสาธารณะเพ่ือ 
พัฒนาชุมชน 

เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน 
มีจิตใจให้เป็นผู้ให้และ
เป็นผู้เสียสละ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 

๕,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง เด็ก และเยาวชน 
ลดการเอาแต่ใจมี
จิตใจให้เป็นผู้ให้ 
และเป็นผู้เสียสละ 
 

กอง
การศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๓๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการปลูกจิตส้านึกรักษ ์
สิ่งแวดล้อมตามปรัชญาหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน 
มีจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวด 
ล้อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐ 
คน 

เด็ก และเยาวชนมี
จิตส้านึกรักษ์สิ่งแวด 
ล้อมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

กอง
การศึกษา 

รวม ๔ โครงการ - - ๑๕๕,๐๐๐ - - - - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

-๑๓๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน 
ประชาชน ในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

นักเรียน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าไม ้

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

นักเรียน,ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล
เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

๒. โครงการรณรงค์แยกขยะก่อน
ทิ้งในชุมชน 
 

เพ่ือให้ความรู้และความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

นักเรียน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าไม ้

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

นักเรียนประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล
ความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 
 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

รวม ๒ โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพฒันาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

-๑๓๓- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการสง่เสริมสนับสนุนการ
สภาวัฒนธรรม 

เพ่ือให้การด้าเนินงาน
ส่งเสริมสภาวัฒนธรรม
ท้องถ่ินเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประชาชน ภายในเขต
เทศบาลต้าบลท่าไม้ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑ 
ชุมชน 

เพ่ือการด้าเนินงาน
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถ่ินของเทศบาล
เป็นไปอย่างมปีระ 
สิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับ 
เด็ก และเยาวชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

เด็ก และเยาวชน 
ภายในเขตเทศบาล 
ร้อยละ ๙๐ ได้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 
 

กอง
การศึกษา 

๓. โครงการจัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
 

สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

ประชาชนที่อยู่ ภาย 
 ในเขตเทศบาลและ 
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกล้เคียงร้อยละ ๙๐ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

กอง
การศึกษา 



 

-๑๓๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการจัดงานประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
 

จัดกิจกรรมหล่อเทียน 
พรรษา แห่เทียนพรรษา 
ถวายผ้าอาบน้้าฝน และ
ถวายสิ่งของที่จ้าเป็นแก่ 
พระภิกษุสงฆ ์
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

ประชาชน ท่ีอยู่
ภายในเขตเทศบาล 
ร้อยละ ๘๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในวัน
ส้าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา 
 

กอง
การศึกษา 

๕. โครงการจัดงานประเพณ ี
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
 

จัดกิจกรรมรดน้้าด้าหัว 
ขอพรจากผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมอื่นๆ  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

ประชาชน ท่ีอยู่
ภายในเขตเทศบาล 
ร้อยละ ๘๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

กอง
การศึกษา 

๖. โครงการจัดงาน  
๑๒ สิงหาคม มหาราชินี 

เพ่ือจัดกิจกรรมแสดง 
ถึงความจงรักภักดีและ 
เทิดพระเกียรติ สมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรม 
ราชินีนาถ 
 

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 
เน่ืองในวโรกาสส้าคัญ 
ประชาสัมพันธ์และ 
ด้าเนินกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

ประชาชน ท่ีอยู่
ภายในเขตเทศบาล 
ทุกคนได้แสดงถึง 
ความจงรักภักดีและ 
ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
 

กอง
การศึกษา 

๗. โครงการจัดงาน  
๕ ธันวา มหาราช 

เพ่ือจัดกิจกรรมแสดง 
ถึงความจงรักภักดีและ 
เทิดพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช 

จัดกิจกรรมเน่ืองใน
วโรกาสส้าคัญและ 
ประชาสัมพันธ์และ 
ด้าเนินกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 
ต่อป ี

ประชาชน ที่อยู่
ภายในเขตเทศบาล 
ทุกคนได้แสดงถึง 
ความจงรักภักดีและ 
ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
 

กอง
การศึกษา 



-๑๓๕- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘. โครงการสง่เสริมภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน 

เพ่ือให้เยาวชนมีความ
เข้าใจรากเหง้าความเป็น
วัฒนธรรมเรียนรู้วิถีการ
ด้ารงชีวิตที่มีมาช้านาน
บนพ้ืนฐานธรรมชาติที่
เก่ียวพันสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตชุมชน 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 

๕,๐๐๐ - - - ๕๐ 
คน 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
การด้ารงชีวิตที่สอด 
คล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการเสริมสร้าง 
มารยาทงาม 

เพ่ือเด็ก และเยาวชน 
เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมซึ่ง 
เป็นเอกลักษณ์ที่ดีงาม 
ของไทย 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 

๕,๐๐๐ - - - ๑๐๐ 
คน 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
และมารยาทที่ดีงาม 
ของไทย 

กอง
การศึกษา 

๑๐. โครงการบรรยายธรรมเพ่ือ 
เสริมสร้างสันติสุข 

เพ่ือเด็ก และเยาวชน 
ได้ตระหนักในคุณค่าของ
ธรรมะ และสามารถน้า 
ไปใช้ในการด้าเนินชีวิต 
สร้างสันติสุขในสังคม 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 
 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐ 
คน 

เด็ก และเยาวชน 
ได้ตระหนักถึงใน 
คุณค่าของธรรมะ
และสามารถน้าไป 
ใช้ในการด้าเนินชีวิต 
สร้างสันติสุขใน
สังคม 
 

กอง
การศึกษา 

๑๑. โครงการธรรมะในที่ท้างาน เพ่ือให้บุคลากรมีพลังใน
การท้างานอย่างมีความ 
สุขและมทีัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และหน่วยงาน เพ่ือน
ร่วมงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงาน 
เทศบาลต้าบลท่าไม้ 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑๑๒ 
คน 

บุคลากรสามารถน้า 
หลักธรรมไปปรับใช ้
ในการปฏิบัติงาน
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

กอง
การศึกษา 



 
 

 
 

 
 

-๑๓๖- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เพ่ือเชื่อมความสามัคคี  
ภายในเขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ในชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 

นักกีฬาและประชาชน 
จ้านวน  ๑๑   ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง ประชาชนในเขต
เทศบาลมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 
ของชุมชนและมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

๑๓ โครงการสนับสนุนกีฬาเด็ก
เยาวชน และประชาชนทุก
ระดับ ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ือให้การสนับสนุนการ
ด้าเนินการตามนโยบาย
ส่งเสริมกฬีา เพ่ือพัฒนา 
เด็กและเยาวชน และ 
ประชาชนภายในเขต
เทศบาล 
 

จัดต้ังงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนหรือจัดการ
แข่งขันกีฬาและจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียน 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐ 
คน 

เพ่ือจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

๑๔ โครงการสง่เสริมสนับสนุน 
การจัดการแข่งขันมหกรรม
กีฬาท้องถ่ิน “ไทคัพ” 

เพ่ือให้การสนับสนุน 
และส่งเสริมการจัดการ
แข่งขันมหกรรมกีฬา
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน 

๒๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

รวม ๑๔ โครงการ - - ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพฒันาด้านการบริหารจัดการ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านการพฒันาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพฒันาบุคลากร 
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

-๑๓๗- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรงุเว็บไซต์ 
ของเทศบาลต้าบลท่าไม้ 
 

เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 
ต่างๆ ของเทศบาลต้าบล
ท่าไม ้ 

เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์
ฐานข้อมูล ข่าวสาร
ต่างๆ ของเทศบาล 
ต้าบลท่าไม ้

- ๕๐,๐๐๐ - - ๑ ครั้ง ประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลต้าบล
ท่าไมไ้ด้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร  

งานประชา 
สัมพันธ์ 

 

๒. โครงการเสริมสร้างองค์กร 
แห่งการเรียนรู้  

เพ่ือให้บุคลากรของ 
เทศบาลได้พัฒนาไป 
สู่มืออาชีพ 
 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลเพ่ือน้าไป
พัฒนาชุมชน 
 

๕,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง พัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลเพ่ือ
น้าไปพัฒนาชุมชน 
 

ส้านักปลัด 

๓. โครงการพัฒนางานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและ
พัฒนางานจัดเก็บรายได้ 

เพ่ือให้บุคลากรของงาน 
แผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนา 
ระบบงานแผนที่ภาษี 
และงานจัดเก็บรายได้ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
งานแผนที่ภาษีให้เกิด
ความเป็นธรรมในการ
จัดเก็บภาษี เพ่ิมรายได้
ให้กับเทศบาลเพ่ือน้าไป
พัฒนาชุมชน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง พัฒนาระบบงาน
แผนที่ภาษีและ
งานจัดเก็บรายได้
ให้มีประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

รวม ๓ โครงการ - - ๑๒๕,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - 



 


