
ยุทธศาสตร์ที่   ๑    ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่   ๑    ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ถนน  ทางเดินเท้า ให้มีคุณภาพ

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (บริเวณ - ๑,๗๒๐,๐๐๐ - เพื่อให้ประชาชนได้รับควม กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

-๑๗-

ภายในหมู่บ้าน เป็นไปด้วยความสะดวก บ้านนายวิชาญ  สุขศรี  เลียบไปบ่อน้ําเสียจนถึง สะดวกในการสัญจรไป-มา และ

คลองน้ําทิ้ง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ X ๖๖๒.๐๐ เมตร ขนส่งพืชผลการเกษตร

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนางมาลัย หมู่ที่ - ๒๕๐,๐๐๐  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก ๒ ต.ท่าไม้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ สะดวกในการสัญจรไป - มา

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายแดง ถึง - - ๓๓๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก บ้านนายสุพจน์ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าไม้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ สะดวกในการสัญจรไป - มา

เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๖๐๐.๐๐  ตารางเมตร

๔ โครงการก่อสร้างถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านนายนต - - ๔,๕๐๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก ถึงถ่านหินลิกไนค์ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าไม้ (งบ อบจ.) สะดวกในการสัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  ๓,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  ๓,๐๐๐ เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร



ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการปรับปรุงถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY - - ๔๒๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY เป็นไปด้วยความสัดวก ถนนสายบ้านผู้ใหญ่บุญทิ้ง  หมู่ที่  ๓  ถึงลําห้วย สะดวกในการสัญจรไป - มา

ต. ท่าไม้ ขนาดกว้าง ๕๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐  ม. 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๗๕๐.๐๐  ตารางเมตร

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มถนน คสล.  สําหรับ ก่อสร้างถนน คสล. ข้างร้านน้องภูมิคาราโอเกะ  - ๑๗๗,๐๐๐ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประชาชนและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.ท่าไม้ ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๔.๐๐ เมตร สะดวกในการสัญจรไป - มา

-๑๘-
งบประมาณและที่มา

ประชาชนและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.ท่าไม้ ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๔.๐๐ เมตร สะดวกในการสัญจรไป - มา

ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๒.๐๐

ตารางเมตร

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านคุณปรัชญา - - ๒๐๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก ผ่องใส ถึงบ้านนายนนท์  ผ่องใส หมู่ที่ ๔ ต.ท่าไม้ สะดวกในการสัญจรไป - มา

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร

๘ โครงการก่อสร้างถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนเลียบคลอง ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก ชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ประตู่น้ํา   (งบ อบจ.) สะดวกในการสัญจรไป - มา

กระต่ายเต้นถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๒

ต. ท่าไม้ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร



ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการทําหลังคาคลุม ป้องกันและลดแสงแดดจาก ทําหลังคาคลุมอุปกรณ์เด็กเล่นบริเวณสนามเด็ก ๖๕,๐๐๐ - - สามารถใช้อุปกรณ์เด็กเล่น กองช่าง

อุปกรณ์เด็กเล่น ดวงอาทิตย์ เล่นชุมชนหมู่ที่๗ขนาดกว้าง๔.๐๐ม.ยาว ๒๑.๐๐ ม. ได้ตลอด

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนภาย เพื่อซ่อมแซมถนนให้สะดวกต่อ ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ - - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ในเขตเทศบาล การคมนาคม สะดวกในการสัญจรไป - มา

งบประมาณและที่มา

-๑๙-

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ -ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในเขตเทศบาลฯ ๕๐,๐๐๐ - - เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลฯ ร่มรื่นเหมาะสมกับสถานที่

ราชการ

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย - ๔๐๒,๐๐๐  - เพื่อให้ประชาชนได้รับควม กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นไปด้วยความสะดวก ถวิล  แสงทอง  ถึงคลองส่งน้ําบ้านนายป่วน สะดวกในการสัญจรไป-มา และ (แผนชุมชนปี ๕๕ )

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐X๑๕๐.๐๐ เมตร  หมู่ที่ ๑๐ ขนส่งพืชผลการเกษตร ลําดับ ๒

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒  ต.ท่าไม้ (ซอยเจริญพร - ๒๐๓,๐๐๐ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ราชการ

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ต.ท่าไม้ บริเวณบ้าน - - ๙๙๗,๖๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ต.ท่าไม้ บริเวณบ้าน - - ๙๙๗,๖๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก นายสมนึก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)



๔๓๐.๐๐  ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - - ๔๑๗,๖๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก ต.ท่าไม้ บริเวณบ้านนายสมโภชน์  ผลจันทร์ สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ลําดับ ๖

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร

-๒๐-
งบประมาณและที่มา

๑๖ โครงการปรับปรุงถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY - - ๑,๑๒๕,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY เป็นไปด้วยความสัดวก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายวิชาญ  ทองปาน สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนเดิม ลําดับ ๖

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖๒๖,๔๐๐   - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก ต.ท่าไม้ บริเวณบ้านนายมานพ  ผ่องใส ถึง บ้าน สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

นายสัมฤทธิ์  ครุฑศิริ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ลําดับ ๓

ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

๑,๐๘๐.๐๐  ตารางเมตร

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ต.ท่าไม้ บริเวณบ้าน - ๑,๐๑๕,๐๐๐  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก นายเรวัชน์  ตันอร่าม ถึงบ้านนายสนั่น  เทสิน สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)เป็นไปด้วยความสะดวก นายเรวัชน์  ตันอร่าม ถึงบ้านนายสนั่น  เทสิน สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลําดับ ๓



หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการปรับปรุงถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY - - ๑,๑๑๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY เป็นไปด้วยความสะดวก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายสยาม  ปูนจีน ถึงบ้าน สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

นายวิเชียร  อั้นจุกฉุน โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต บนผิวถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๗๔๐.๐๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐.๐๐ตรม.

 -๒๑-
งบประมาณและที่มา

๒๐ โครงการปรับปรุงถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY ๖,๑๒๐,๐๐๐ - - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY เป็นไปด้วยความสะดวก หมู่ที่๒ ถึงหมู่ทื่๓ โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (งบ อบจ) สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

บนผิวถนนเดิม กว้าง ๖.๐๐  เมตร  ยาวรวม ลําดับ ๓

๒,๗๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

๑๖,๓๒๐.๐๐  ตารางเมตร

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ต.ท่าไม้ บริเวณบ้าน - ๒,๐๐๑,๐๐๐ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก นายประสิทธิ์  ทับสิงห์ ถึงบ้านคุณสําอางค์  รักคํา สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ต.ท่าไม้ บริเวณบ้าน - - ๑๑๖,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก นางเชง  สันตานนท์ ถึงบ้านนายจารึก  เปรมจิตต์ สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)เป็นไปด้วยความสะดวก นางเชง  สันตานนท์ ถึงบ้านนายจารึก  เปรมจิตต์ สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร



หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - - ๑๖๖,๗๕๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก ต.ท่าไม้ บริเวณบ้านนางแป๊ด  เพียงนั้น ถึง บ้าน สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

นางประไพ  เข็มทอง ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลําดับ ๕

ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

 ๗๒๐.๐๐  ตารางเมตร

-๒๒-
งบประมาณและที่มา

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ต.ท่าไม้ -  - ๑๖๕,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก บริเวณบ้านอาจารย์เสน่ห์  เจริญสุข และนายวิชิต สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

สินฉ่ํา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐

 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ต.ท่าไม้ ๖๖๒,๔๐๐  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก เลียบลําห้วย บริเวณบ้านนายตุ่น กว้าง ๔.๐๐ ม. สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

ยาว ๓๐๐.๐๐  ม.  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ลําดับ ๓

๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าไม้ บริเวณบ้าน - - ๖๐๙,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก นายละออง ถึง บ้านนายไว ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ลําดับ ๓เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ลําดับ ๓

๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร



ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าไม้ บริเวณบ้าน  - - ๑๐๔,๔๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เป็นไปด้วยความสะดวก นายทุเรียน  แสงทอง  ถึงบ้านนายสมัย  ตัวมูล สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลําดับ ๗

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณ  - ๙๘๐,๐๐๐  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

    -๒๓-
งบประมาณและที่มา

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนแอส เพื่อให้การสัญจรของประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณ  - ๙๘๐,๐๐๐  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นไปด้วยความสะดวก บ้านคุณสมุทร  จารย์อุปการะ ถึงหอถังประปา สะดวกในการสัญจรไป - มา (แผนชุมชนปี๕๕)

หมู่ที่ ๙  ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ลําดับ ๒

ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

๑,๖๘๐  ตารางเมตร

๒๙ โครงการปรับปรุงต่อเติม เพื่อให้มีสถานที่สําหรับจัด ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่   ๘ ๑๐๐,๐๐๐  - - ชุมชนมีสถานที่สําหรับจัด กองช่าง

ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ กิจกรรมของชุมชน และหมู่ที่  ๙ กิจกรรม (แผนชุมชนปี๕๕)

และหมู่ที่ ๙ ลําดับ ๓



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ แก้ไขปัญหาการระบายน้ํา และปัญหาน้ําท่วมขัง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

-๒๔-

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

งบประมาณและที่มา

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้าน - ๓๐๐,๐๐๐ - สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก เทศบาลมีประสิทธิภาพ นายสํารวย ลงลําห้วยธรรมชาติ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าไม้ ปัญหาน้ําท่วมขัง

ขนาด  W ๐.๖๐  เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐  เมตร

๒ โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก จากทางรถไฟ -  - ๖๐๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก เทศบาลมีประสิทธิภาพ ถึงคลองชลประทาน  หมู่ที่  ๔  ต.ท่าไม้  ขนาด  ปัญหาน้ําท่วมขัง

W ๐.๖๐  เมตร  ยาว  ๓๐๐.๐๐  เมตร

๓ โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้าน ๙๐๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก เทศบาลมีประสิทธิภาพ นายธวัชชัย ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่  ๙ ต.ท่าไม้ ปัญหาน้ําท่วมขัง

ขนาด W ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐.๐๐  เมตร

๔ โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก ต่อจากของ ๖๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง๔ โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก ต่อจากของ ๖๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก เทศบาลมีประสิทธิภาพ เดิม  บริเวณบ้านนายสุภาพ ถึงคลองธรรมชาติ ปัญหาน้ําท่วมขัง (แผนชุมชนปี ๕๕)



หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าไม้  W ๐.๖๐  ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. ลําดับ ๑

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อทําให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพักและคันหิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก และ เทศบาลมีประสิทธิภาพ และให้ ทางเท้า ตั้งแต่โรงงานน้ําตาลกาญจนบุรีถึงโรงงาน ปัญหาน้ําท่วมขัง (แผนชุมชน)

คันหินทางเท้า ประชาชนได้รับความสะดวก น้ําตาลไทยรุ่งเรือง ท่อระบายน้ํา ขนาด W  ๑.๐๐

ในการสัญจรไป-มา เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. และคันหินทางเท้า กว้าง

-๒๕-
งบประมาณและที่มา

๒.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๕๐.๐๐  เมตร  หมู่ที่ ๕

๖ โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนหลังกลุ่ม -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก เทศบาลมีประสิทธิภาพ ชาวไร้อ้อย เขต ๗ หมู่ที่ ๔  ต.ท่าไม้  W ๐.๖๐  ปัญหาน้ําท่วมขัง

 เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร

๗ โครงการวางท่อซีเมนต์ใยหิน เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อซีเมนต์ใยหิน  บริเวณบ้านนายนต   ถึง ๘๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง

เทศบาลมีประสิทธิภาพ โรงเครื่องนายหมุด  หมู่ที่   ๒   ต.ท่าไม้   ขนาด ปัญหาน้ําท่วมขัง

W ๐.๒๕  เมตร   ยาว  ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร

๘ โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น เพื่อเป็นการกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน ก่อสร้างฝายน้ําล้น คสล. หมุ่ที่ ๓ ต.ท่าไม้ ขนาด - ๗,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีน้ําใช้สําหรับเก็บกัก กองช่าง

พร้อมขุดลอกลําห้วยปลายยาง หน้าแล้ง ฝายสูง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. พร้อมขุดลอก (งบ อบจ.) น้ําในฤดูแล้ง

ลําห้วยขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๖๕.๐๐ ม.

๙ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําในเขต ก่อสร้างคลองส่งน้ําและคลองระบายน้ําบริเวณ ๑๕๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง



และคลองระบายน้ํา เทศบาลมีประสิทธิภาพ ที่ดินนายเปลี่ยนถึงบ้านนายเสนาะ  อินชะเง้อ น้ําท่วมขัง (แผนชุมชน)

หมู่ที่ ๒  ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐  เมตร

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก วางท่อระบายน้ํา คสล. และรางระบายน้ํา คสล. ๔๐,๐๐๐ - - ปัญหาน้ําท่วมขังลดลง กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนบ้านนางต๋อย  หมู่ที่  ๕  วางท่อระบายน้ําคสล.

ขนาดØ ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล.จํานวน ๑ บ่อ

รวมความยาวทั้งหมด  ๑๐.๐๐ ม. และก่อสร้าง

งบประมาณและที่มา

-๒๖-

รางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๒๕ ม.  

ฝา คสล.  ความยาว  ๔๒.๐๐ ม.

๑๑ โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก วางท่อระบายน้ํา คสล. (ซอยนิยมไทย)  Ø ๐.๔๐ ๔๖๐,๐๐๐  - - ปัญหาน้ําท่วมขังลดลง กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (แผนชุมชนปี ๕๕)

ลําดับ ๑

๑๒ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําในเขต ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา หมู่ที่ ๒ ต.ท่าไม้ บริเวณบ้าน -  - ๒๐๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง

เทศบาลมีประสิทธิภาพ นางแป้น  บุญทอง ถึงทางเข้าบ้าน นายสุรินทร์  ปัญหาน้ําท่วมขัง (แผนชุมชนปี๕๕)

ทองแฉล้ม  ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร ลําดับ ๗

๑๓ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ ๑ ต.ท่าไม้  - ๓๕๐,๐๐๐ - สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง

เทศบาลมีประสิทธิภาพ บริเวณบ้านนายฟุ้ง (คอกม้า) โดยใช้ท่อ คสล. Ø น้ําท่วมขัง (แผนชุมชนปี๕๕)

 ๐.๖๐ เมตร  ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ๐.๖๐ เมตร  ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร



๑๔ โครงการก่อสร้างดาด เพื่อให้การระบายน้ําในเขต ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา หมู่ที่ ๒ ระยะทาง - - ๕๒๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง

คอนกรีตคลองส่งน้ํา เทศบาลมีประสิทธิภาพ ๘๐๐.๐๐ เมตร น้ําท่วมขัง (แผนชุมชน ปี๕๕)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา  หมู่ที่๕  - ๒๘๐,๐๐๐ - สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง

ระยะทาง ๒๙๒.๐๐ เมตร น้ําท่วมขัง (แผนชุมชน)

ลําดับ ๒

๑๖ โครงการขุดลอกรางน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ ขุดลอกรางน้ําเพื่อการเกษตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง

งบประมาณและที่มา

-๒๗-

ป้องกันน้ําท่วมขัง เมตร ระหว่าง หมู่ที่ ๖ -  ๘ น้ําท่วมขัง (แผนชุมชน)

ลําดับ ๑

๑๗ โครงการติดตั้งประตูน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําในเขต ติดตั้งประตูน้ํา ภายในเขตเทศบาล  จํานวน  ๕ จุด ๒๕๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันและแก้ไข กองช่าง

เทศบาลมีประสิทธิภาพ ปัญหาน้ําท่วมขัง (แผนชุมชน หมุ่ 6)

๑๘ โครงการวางท่อระบาย คสล. เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าไม้    - ๔๖๐,๐๐๐ - สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง

เทศบาลมีประสิทธิภาพ บริเวณบ้านนายวินัย  อิ่มลา ถึงบ้านนางวันทิพย์ น้ําท่วมขัง (แผนชุมชนปี๕๕)

โดยใช้ท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. ลําดับ ๕

๑๙ โครงการวางท่อระบาย คสล. เพื่อให้การระบายน้ําในเขต วางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าไม้    - - ๒๘๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง

เทศบาลมีประสิทธิภาพ บริเวณ อสมท. ถึงบ้านนายวิน โดยใช้ท่อ คสล. Ø น้ําท่วมขัง (แผนชุมชนปี๕๕)

๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลําดับ ๖



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณูปโภคและไฟฟ้า

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

-๒๘-

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการติดตั้งหม้อแปลง เพื่อให้ไฟฟ้าพอเพียงในการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ - - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ สํานักปลัด

ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ให้บริการแก่ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้มากขึ้นเพิ่ม

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้าพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแรงต่ํา พร้อมติดตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ - - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ให้บริการแก่ประชาชน ไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้มากขึ้นเพิ่ม (แผนชุมชน)

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้าพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๓ บริเวณบ้าน  - ๑๓๐,๐๐๐ - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที่ ๓ ให้บริการแก่ประชาชน นางอารีย์  ไพรวัลย์ ถึงบ้านนายนต  ทะละ มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้มากขึ้นเพิ่ม (แผนชุมชนปี๕๕)

ระยะทาง ๔๖๐.๐๐ เมตร ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้าพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบทางรถไฟ  - ๔๐,๐๐๐ - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที่ ๖ ให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้มากขึ้นเพิ่ม (แผนชุมชนปี๕๕)

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ลําดับ ๓



๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้าพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่บ้านนางยม ทัดสวน ๖๕,๐๐๐  -  - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที่ ๓ ให้บริการแก่ประชาชน ถึงบ้านนางแฉล้ม เขียวอิ่ม ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้มากขึ้นเพิ่ม (แผนชุมชนปี๕๕)

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ลําดับ ๑

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ เพื่อใช้ในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ณ หอถังน้ํา ๑๒๐,๐๐๐ - - เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเพียงพอ กองประปา

ใช้ในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ณ หอถังประปา หมู่ที่ ๙ ประปา หมู่ที่ ๙ ตําบลท่าไม้ (ข้างสํานักงานเทศบาล ในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

ขนาด ๕๐ KVA ๒๒๐ โวล์ท ตําบลท่าไม้ ตําบลท่าไม้)

งบประมาณและที่มา

-๒๙-

จํานวน ๑ ลูก ณ หอถังน้ํา

๗ โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ๒๕๐,๐๐๐ - - เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเพียงพอ กองประปา

ขนาด ๕๐ KVA ๓๘๐ โวล์ท ณ หอถังประปา หมู่ที่ ๒ ณ หอถังประปา หมู่ที่ ๒  ตําบลท่าไม้ ในการใช้งานของหอถังประปา

จํานวน ๑ ลูก ตําบลท่าไม้

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้าพอเพียงในการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหลังสมาคม ๓๐,๐๐๐ - - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที่ ๔ ให้บริการแก่ประชาชน กลุ่มชาวไร่อ้อยเขต ๗ ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้มากขึ้นเพิ่ม (แผนชุมชนปี๕๕)

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ลําดับ ๖

๙ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ไฟฟ้าพอเพียงในการ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างถนนเลียบคลอง - ๖,๓๐๐,๐๐๐  - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ กองช่าง

ให้บริการแก่ประชาชน ชลประทานฝั่งซ้าย เริ่มตั้งแต่เขตติดต่อ อ.บ.ต. (งบ อบจ.) มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้มากขึ้นเพิ่ม (แผนชุมชนปี๕๕)

ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อเทศบาลตําบลดอนขมิ้น ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ระยะทาง ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร

๑๐ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ไฟฟ้าพอเพียงในการ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ - ๕๕,๐๐๐  - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ กองช่าง



ให้บริการแก่ประชาชน บริเวณบ้านป้าน้อย ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้มากขึ้นเพิ่ม (แผนชุมชนปี๕๕)

และซอยบริษัทไทยโมลาส ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ลําดับ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค และบริโภค

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

-๓๐-
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ําประปาให้มี ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปาถังกรองน้ําแสตนเลส ๒๕๐,๐๐๐ - - น้ําประปามีมาตรฐานดีขึ้น กองประปา

ประปา หมู่ ๒, หมู่ ๖ และหมู่ ๗มาตราฐานดีขึ้น กรองคาร์บอนเส้นผ่าศูนย์กลาง๘๐ ซม.สูง ๒๕๐ ม. (แผนชุมชนปี ๕๕)

พร้อมวาล์วปิด-เปิดน้ํา ขนาด ๒ นิ้ว ถังจ่ายครอรีน ลําดับ ๑

ความจุ ๑๐๐ ลิตร พร้อมปั้มจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ

จํานวน ๑ ตัว ผงคลอรีนจํานวน ๑ ถัง บรรจุ ๑๐๐

ลิตร หมู่ที่ ๖ (บริเวณข้างสํานักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย)  บริเวณหมู่  ๒  หมู่  ๖ หมู่ ๓

และหมู่ ๗ จํานวน ๔ แห่ง

๒ โครงการวางท่อประปาภายใน เพื่อขยายการให้บริการน้ํา -วางท่อ พี.วี.ซี.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑ -๔  นิ้ว ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับการบริการ กองประปา

หมู่บ้านภายในเขตเทศบาล ประปาให้เพียงพอ ชั้น  ๘.๕  ความยาวประมาณ   ๒,๐๐๐  ม. น้ําประปา เพิ่มมากขึ้น

๓ โครงการก่อสร้างฐานรากหอ เพื่อขยายการให้บริการน้ําประปาก่อสร้างฐานรากหอถังน้ําประปา พร้อมขนย้าย ๖๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับการบริการน้ํา กองประปา



ถังน้ําประปาพร้อมขนย้าย ให้เพียงพอ จากหอถังหมู่ที่  ๑  ไปติดตั้งใหม่ หมู่ที่ ๓ และจาก ประปาเพิ่มขึ้น

หอถังประปาหมู่ที่ ๙ ไปติดตั้งใหม่หมู่ที่ ๔

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อขยายการให้บริการน้ํา สร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บาดาลขนาดใหญ่) - ๖,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับการบริการน้ํา กองประปา

หมู่บ้าน ประปาให้เพียงพอ ระบบกรองน้ําบาดาลขนาด  ๑๐  ลูกบาศก์เมตร (เงินอุดหนุน) ประปาเพิ่มขึ้น

ถังใส่น้ําขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรโรงสูบน้ําดีและ เฉพาะกิจ

งบประมาณและที่มา

-๓๑-

ถังใส่น้ําขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรโรงสูบน้ําดีและ เฉพาะกิจ

หอถังสูงขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จํานวน  ๒  ถัง

หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณและที่มา

-๓๒-

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมการใช้และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการผลิตและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น งานพัฒนาชุมชน

พัฒนาภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาคุณภาพและ

ในการผลิตและพัฒนา มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์

๒ โครงการจัดหาแหล่งทุนและ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการจัดแหล่งเงินทุน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลร้อย งานพัฒนาชุมชน

ตลาดรองรับการผลิต รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและ และตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรในพื้นที่ ละ 40 มีแหล่งเงินทุนและแหล่ง

ตลาดรองรับสินค้า จําหน่ายผลผลิตหรือส่งเสริม

อาชีพและเพิ่มรายได้

๓ โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ จัดฝึกอบรมอาชีพชุมชนภายในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย งานพัฒนาชุมชน

พัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่ม ประชาชนในเขตเทศบาล และ ตามโครงการที่เสนอ มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่ม ประชาชนในเขตเทศบาล และ ตามโครงการที่เสนอ มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่ม

รายได้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ มากขึ้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์



ประชาชน และเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ ๆ 

ผู้สูงอายุมีการพัฒนาอาชีพ

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการเงินอุดหนุนโรงสีข้าว เพื่อจําหน่ายข้าวสารให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล งานสวัสดิการ

ชุมชน  หมู่ที่ ๖ ประชาชนในเขตเทศบาลใน ได้บริโภคข้าวสารที่มีราคาถูก

งบประมาณและที่มา

-๓๓-

ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด กว่าท้องตลาด

เพื่อให้บริการสีข้าวฟรีให้กับ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล

๕ โครงการช่วยเหลือและสร้าง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ฐานะ นักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียน นักศึกษามีรายได้ใน สํานักปลัด

รายได้นักเรียน/นักศึกษา ยากจน ในช่วงปิดภาคเรียนหรือ ช่วงปิดเทอม และเพื่อไว้ใช้จ่าย

ช่วงปิดภาคเรียน วันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและ ในการศึกษาต่อ

แก้ไขปัญหาสังคม



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ งานสวัสดิการทางสังคม

ผลลัพธ์ หน่วยงานงบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

-๓๔-

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเบี้ยสงเคราะห์ เพื่อตั้งงบประมาณให้การ -ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ๒,๕๕๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐๒,๕๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย งานสวัสดิการ

เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาล  โรคเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือ

และผู้ป่วยโรคเอดส์ ดูแลจากเทศบาล

๒ โครงการสนับสนุนแก้ไข เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน -ประชาชนในเขตเทศบาลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปัญหาความยากจนภายในเขต งานสวัสดิการ

ปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาความยากจน เทศบาลลดลง

ในเขตเทศบาล

๓ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้การคัดเลือกกรรมการ -ประชาชนในเขตชุมชน  จํานวน  ๙  ชุมชน ๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามี งานสวัสดิการ

การเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชนที่ครบวาระเป็นไปด้วย บทบาทส่วนร่วมในการแก้ไข

ชุมชนที่ครบวาระ ความเรียบร้อยตามระเบียบ ปัญหาและพัฒนาชุมชนของ

ข้อบังคับ ตนเองมากยิ่งขึ้นข้อบังคับ ตนเองมากยิ่งขึ้น



๔ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน -ครอบครัวในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้ ๑๕,๐๐๐ - - ครอบครัวในเขตเทศบาล งานสวัสดิการ

ในชุมชน งานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่าง

พัฒนาครอบครัว สมาชิกในครอบครัวกับสังคม

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เพื่อขจัดปัญหาของประชาชน -ประชาชนในเขตเทศบาลได้น้อมนําหลักปรัชญา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลมีความ งานสวัสดิการ

เศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล ในเขตเทศบาล ดําเนินชีวิตตาม เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต เป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดปัญหาความ

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 3 ปี ยากจน

-๓๕-
งบประมาณและที่มา

๖ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือค่าทําศพผู้สูงอายุ -ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรค ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ครอบครัวของผู้สูงอายุ คนพิการ งานสวัสดิการ

ค้าทําศพผู้สูงอายุ คนพิการ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ เอดส์ และผู้ยากไร้ที่เสียชีวิต ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ที่

ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลที่มีฐานะ เสียชีวิต ได้รับความช่วยเหลือ

 ตามประเพณี ยากจน และยังเดือดร้อน จากเทศบาล บรรเทาความเดือด

ขาดแคลนค่าทําศพ ร้อนในการทําศพ

๗ โครงการวันคนพิการสากล เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้ -ให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คนพิการสามารถพัฒนาศักย งานสวัสดิการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และ สังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ภาพในการดําเนินชีวิตร่วมกับ

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง บุคคลทั่วไปในสังคม

คนพิการและบุคคลทั่วไปใน

สังคม

๘ โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก -ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เพื่อแสดง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนในเขตเทศบาลให้ความรัก งานสวัสดิการ๘ โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก -ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เพื่อแสดง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนในเขตเทศบาลให้ความรัก งานสวัสดิการ

เรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุให้เกิด ความคิดเห็นก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่นใน การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุใน



กับประชาชนในเขตเทศบาล ครอบครัว ลดช่องว่างระหว่างวัย ครอบครัวมากขึ้น ลดปัญหาการ

ทอดทิ้งผู้สูงอายุ

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน สมาชิกกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล งานสวัสดิการ

กลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล งานและจัดซื้ออุปกรณ์ มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่จะดําเนิน

การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

-๓๖-

๑๐ โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ร้านอาหาร/แผงลอย  ในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้านอาหาร/แผงลอย มีมาตรฐาน กองสาธารณสุข

งานชมรมร้านอาหาร/แผงลอย สุขาภิบาลอาหารระหว่าง ด้านสุขาภิบาลอาหารดีขึ้น

เทศบาลตําบลท่าไม้ หน่วยงานอื่น

๑๑ โครงการอบรม ทัศนศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ -อสม. ในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ กองสาธารณสุข

ดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข และเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มทักษะความรู้ใหม่ ๆ

ในเขตเทศบาล

๑๒ โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

ชมรมผู้สูงอายุ ฯ เทศบาล กิจกรรมของชมรม ฯ ท่าไม้สามารถดําเนินกิจกรรม

ตําบลท่าไม้ ได้อย่างคล่องตัว   และ

มีประสิทธิภาพ

๑๓ โครงการเมืองน่าอยู่/ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการแลกเปลี่ยน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไข กองสาธารณสุข



ทัศนศึกษาดูงาน การพัฒนาและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ระหว่างท้องถิ่น ปัญหาชุมชนได้ตรงตามความ

ในชุมชน ต้องการ

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการอบรม/ทัศนศึกษา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยน กองสาธารณสุข

ดูงานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาล พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประสบการณ์และรู้สึกไม่ถูก

ตําบลท่าไม้ ทําให้รู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง ทอดทิ้ง

-๓๗-
งบประมาณและที่มา

๑๕ โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน  ๑๑  ชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนในชุมชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

การเลือกซี้อสินค้า  ผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจในการเลือกซื้อ

ต่างๆที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เพิ่มมากขึ้น

๑๖ โครงการอุดหนุนหน่วยงาน เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การบริหารงานและการติดต่อ สํานักปลัด

ของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรม หรือเอกชนในกิจกรรมเพื่อ เพื่อสาธารณะ ประสานความร่วมมือของ

เพื่อสาธารณะประโยชน์ สาธารณะ เทศบาล

๑๗ โครงการเงินอุดหนุน ศูนย์ เพื่อจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง- ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ สํานักปลัด

รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ ข่าวสารการจัดซื้อหรือการ ส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จัดซื้อหรือจัดจ้าง

หรือการจัดจ้าง จัดจ้าง การจัดซื้อหรือการจัดจ้าง



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมด้านนันทนาการ

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

-๓๘-

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดซื้อและติดตั้ง เพื่อให้เด็กเล็กในเขตเทศบาล จัดซื้อและตัดตั้งอุปกรณ์เครื่องเด็กเล่น และเครื่อง ๓๐๐,๐๐๐ - - ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีกิจกรรม กองการศึกษา

ครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่น และ ได้มีการออกกําลังกายและมี ออกกําลังกายตามความเหมาะสม ศูนย์พัฒนา นันทนาการและการออกกําลัง

เครื่องออกกําลังกายภายใน สุขภาพแข็งแรง เด็กเล็ก จํานวน ๒ ศูนย์ กายมีร่างกายที่แข็งแรง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา เพื่อจะได้มีการออกกําลังกาย ก่อสร้างสระว่ายน้ํา กว้าง  ๑๒  X  ยาว  ๒๕   ม. - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

และมีสุขภาพแข็งแรง หมู่ที่ ๙ เงินอุดหนุน ร่างกายที่แข็งแรง

เฉพาะกิจ

๓ โครงการกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักกีฬาและประชาชน ทั้ง  ๑๑   ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองการศึกษา

ประเพณีตําบลท่าไม้คัพ เชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ

ทั้ง ๑๑ ชุมชน ในเขต ทต.ท่าไม้ ชุมชนและมีสุขภาพแข็งแรง

๔ โครงการสนับสนุนกีฬาเด็ก เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ ตั้งงบประมาณสนับสนุนหรือจัดการแข่งขันกีฬา, ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและ กองการศึกษา



เยาวชน และประชาชนทุก ตามนโยบายส่งเสริมกีฬา เพื่อ จัดส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน   เยาวชน ออกกําลังกาย

ระดับ ในเขตเทศบาล พัฒนาเด็กและเยาวชน  และ และประชาชน   ทุกระดับ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬามากขึ้น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

การจัดการแข่งขันมหกรรม การจัดการแข่งขันมหกรรม ร่างกายที่แข็งแรง

กีฬาท้องถิ่น “ไทคัพ” กีฬาท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา

-๓๙-

๖ โครงการกีฬาสีหนูน้อย เพื่อจัดให้มีกิจกรรมที่ช่วย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาการที่ดี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองการศึกษา

ส่งเสริมพัฒนาการของ ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทั้ง พัฒนาการทางร่างกายอารมณ์

เด็กก่อนวัยเรียน ๒ ศูนย์ จิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง

๗ โครงการส่งเสริมและจัดส่ง เพื่อจัดให้มีการแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ทําให้ทุกหน่วยงานเกิดความ กองการศึกษา

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสามัคคี และมี สามัคคี และมีพัฒนาการเล่น

กีฬาทุกระดับ พัฒนาการเล่นกีฬาให้เป็น กีฬาให้เป็นไปตามกติกาสากล

ไปตามกติกาสากล

๘ โครงการก่อสร้างสถานที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ ก่อสร้างสถานที่ออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน ๑๕๐,๐๐๐ - - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ กองช่าง

ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย หมู่ที่ ๔ แข็งแรง (แผนชุมชน)

๙ โครงการจัดซื้อเครื่องออก เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายตามความเหมาะสม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ กองสาธารณสุข๙ โครงการจัดซื้อเครื่องออก เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายตามความเหมาะสม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ กองสาธารณสุข

กําลังกายภายในเขตเทศบาล ได้มีการออกกําลังกายและ ตามชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล มีการส่งเสริมสุขภาพที่ดี



มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณและที่มา

-๔๐-
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างจัดตั้งศูนย์ จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย -ก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดซื้อ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - - เทศบาลมีความพร้อมในการจัด กองการศึกษา

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพร้อม เรียนภายในเขตเทศบาล ครุภัณฑ์  จํานวน  ๑  ศูนย์  (เงินกู้) การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจําศูนย์

๒ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียน จัดวิทยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แบบ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีความสนใจและเรียนรู้ กองการศึกษา

ชุมชน รู้แบบบูรณาการในทุกแขนงวิชา บูรณาการในทุกแขนงวิชาของการเรียนรู้ทั้งใน การพัฒนาด้วยตนเองจาก

ของการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอก ระบบ นอกระบบ อัธยาศัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ สภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียน

ระบบ อัธยาศัย ภูมิปัญญาท้อง ได้ดีและมีความสุข

ถิ่น ฯลฯ

๓ โครงการสงเคราะห์ทุนการ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ ตั้งงบประมาณสงเคราะห์ด้านทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ใน ให้แก่เด็กและเยาชนที่ด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม

เขตเทศบาล ทั้ง ๒ โรงเรียน ในเขตเทศบาล ด้านการศึกษาเขตเทศบาล ทั้ง ๒ โรงเรียน ในเขตเทศบาล ด้านการศึกษา



๔ โครงการจัดทําเอกสาร วารสาร เพื่อจัดทําเอกสารแผนการ -จัดทําแผนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เทศบาลมีแผนการศึกษาเพื่อถือ กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การศึกษา ศึกษาของเทศบาลเพื่อให้ -จัดทําเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติเป็นแนวทางในการ

เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ปฏิบัติด้านการศึกษา

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี -จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของศูนย์ ๒๐,๐๐๐ - - เทศบาลมีการเตรียมความพร้อม กองการศึกษา

เรียนการสอนประจําศูนย์เด็ก ความพร้อมในการจัดการเรียน เด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์  ได้แก่  ในการจัดการศึกษาแบบ

เล็ก การสอน  ที่เสริมสร้างพัฒนา  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น บูรณาการ

งบประมาณและที่มา

-๔๑-

การเรียนรู้ที่ดีกับเด็กเล็ก  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคร้อพนัน

๖ โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดซื้ออาหารกลางวัน ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์ กองการศึกษา

เด็กนักเรียน สําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา (เงินอุดหนุน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าไม้

ปีที่ ๖ สังกัดสํานักงานคณะ เฉพาะกิจ) มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รับ

กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) อาหารครบ ๕ หมู่ ตามหลัก

และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โภชนา

๗ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ๙๐๐,๐๐๐ - - ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์ กองการศึกษา

(นม) สําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา (เงินอุดหนุน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าไม้

ปีที่ ๖ สังกัดสํานักงานคณะ เฉพาะกิจ) มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ

กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) พัฒนาการเป็นไปตามวัย

และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และ จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ให้นักเรียนศูนย์ ๑๐๐,๐๐๐ - - ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล บรรเทาความเดือดร้อนของ พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒ ศูนย์ เป็นมาตรฐาน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล บรรเทาความเดือดร้อนของ พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒ ศูนย์ เป็นมาตรฐาน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ท่าไม้ ประชาชนที่ประสบสภาวะ ท่าไม้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนา



เศรษฐกิจตกต่ํา ให้เด็กนักเรียน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลท่าไม้ ทั้ง ๒ แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕  ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

-๔๒-

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและ จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันและ  ประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 100 คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล งานสวัสดิการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต ได้เข้าร่วมกิจกรรมและห่างไกล

ประชาชน เทศบาล จากปัญหายาเสพติด

๒ โครงการบําบัดรักษาและฟื้นฟู สนับสนุนให้มีการดําเนินการ เพื่อสนับสนุนให้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหายา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดปัญหายาเสพติดระดับ งานสวัสดิการ

สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ เสพติดระดับอําเภอและจังหวัด อําเภอและจังหวัด

แบบบูรณาการ อําเภอและจังหวัด

๓ โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน นักเรียนและประชาชนทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนรู้จักการป้องกันตน กองสาธารณสุข

โรคเอดส์ การป้องกันโรคเอดส์ ให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์

๔ โครงการรณรงค์บ้าน ชุมชน เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้ อบรม / เดินรณรงค์ นักเรียน/ ประชาชน จํานวน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุข๔ โครงการรณรงค์บ้าน ชุมชน เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้ อบรม / เดินรณรงค์ นักเรียน/ ประชาชน จํานวน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุข

โรงเรียน ปลอดยุงลาย เลือดออกในชุมชน ๑๐๐ คน ในชุมชนลดลง



๕ โครงการป้องกันโรคพิษ เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษ กองสาธารณสุข

สุนัขบ้า เขตเทศบาลฯ ในชุมชนทุกชุมชน สุนัขบ้า

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธา- อสม. จํานวน  ๑๑ ชุมชน ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ งานสาธารณสุขมูลฐานในเขต กองสาธารณสุข

มูลฐานในเขตเทศบาล รณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เทศบาลได้รับการพัฒนาและ

เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ดี

งบประมาณและที่มา

-๔๓-

ยิ่งขึ้น

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน -เพื่อเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง -   แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ กองสาธารณสุข

สาธารณสุข พิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์ ช่วยเหลืองานเทศบาลทางด้านงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การบริการด้านสาธารณสุขโดย

เพื่อใช้ในการอบรมด้าน -  อบรมผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร,กลุ่ม ทั่วถึง

สาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม เสี่ยงและกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

-๔๔-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการ จัดทําเอกสาร เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก จัดทําโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือนภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ถึงสิทธิหน้าที่ของตนตาม ทุกระดับ เข้าใจระบอบประชาธิปไตย

เกี่ยวกับการปกครองใน บทบาทรัฐธรรมนูญ

ระบอบประชาธิปไตย



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

-๔๕-

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเทศบาลพบ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วม จัดหน่วยงานเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับบริการและมี งานสวัสดิการ

ประชาชน กิจกรรม ๑๑  ชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาล

๒ โครงการอบรมและทัศนะศึกษา  เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้ จัดอบรมบทบาทหน้าที่ของชุมชนสร้างภาวะการณ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ งานสวัสดิการ

ดูงานนอกสถานที่ของ  เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ เป็นผู้นําของกลุ่มโดยการทํากิจกรรมกลุ่ม  ให้แก่ ของตนเองมากขึ้น  รู้จักภาวะ

คณะกรรมการชุมขน ชุมชน สามารถทําแผนชุมชน คณะกรรมการชุมชน จํานวน  ๑๑ ชุมชน  และ การเป็นผู้นํา มีจิตสํานึกในการ

พึ่งพาตนเองได้ ศึกษาดูงานเพื่อนําแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาชุมชน ทํางานมากขึ้น

๓ โครงการจัดทําแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ชุมชนในเขตเทศบาล  ๑๑  ชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ งานสวัสดิการ

การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ดําเนินกิจกรรมของเทศบาล

เทศบาล

งบประมาณและที่มา

เทศบาล



๔ โครงการจัดทําเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ชุมชนในเขตเทศบาล  ๑๑  ชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ งานวิเคราะห์ฯ

แผนพัฒนาเทศบาล การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ดําเนินกิจกรรมของเทศบาล

เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย และ ภัยสังคม

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

-๔๖-
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมเกี่ยวกับแผน เพื่อให้ความรู้และฝึกซ้อมแผน ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ  ๑๐  หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนสามารถช่วยเหลือตน งานป้องกันฯ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ เองได้

จากธรรมชาติ

๒ โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อให้อาสาสมัครเพิ่มขึ้นตาม จัดฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ทําให้ประชาชนเข้ามาเป็นกําลัง งานป้องกันฯ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กฎหมายและ เพิ่มกําลังเพิ่ม ๒ % ของประชากร เสริมและเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้า

บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓ โครงการสนับสนุนค่าน้ํามัน เพื่อออกตรวจรักษาความสงบ สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานีตํารวจภูธร ๕๐,๐๐๐ - - ลดปัญหาอาชญากรรมและการ สํานักปลัด

เชื้อเพลิง เรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัยตําบลลูกแกเพื่อจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ แพร่ระบาดของยาเสพติด  ลด

ในพื้นที่ตําบลท่าไม้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปัญหาอุบัติเหตุ  สร้างความ

งบประมาณและที่มา

ในพื้นที่ตําบลท่าไม้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปัญหาอุบัติเหตุ  สร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรพย์สิน



ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

-๔๗-

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อฝึกทบทวนและเพิ่มทักษะ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล งานป้องกันฯ

ด้านการป้องกันและบรรเทา มีความรู้และความสามารถใน

สาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในด้านต่าง ๆ

๒ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการป้องกันและลด จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน  จุดตรวจเพื่อป้องกัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ช่วงลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง งานป้องกันฯ

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อุบัติเหตุทางถนนในช่วง และลดอุบัติเหตุ  จํานวน  ๑  แห่ง เทศกาลต่าง ๆ

เทศกาลต่าง ๆ ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป

เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่ มา  ได้รับความสะดวกและ

เดินทางไกลในช่วงเทศกาลต่างๆ ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

-๔๘-
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  ๑๐๐ คน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก กองสาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๒ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ สนับสนุนการรณรงค์เชิญชวนประชาชนได้ร่วม ๕,๐๐๐ - - ประชาชนได้แสดงความจงรัก สํานักปลัด

ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประชาชนทุกภาคส่วนหันมา กันปลูกต้นไม้  เพื่อถวายแม่ของแผ่นดินและรําลึก ภักดีและเห็นความสําคัญต่อ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณ การปลูกต้นไม้ ทําให้อนุรักษ์

มหาราชินี ปี ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ราชินีนาถ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ลดภาวะโลกร้อน

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

-๔๙-
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงบ่อกําจัด เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ปรับปรุงบ่อกําจัดขยะมูลฝอยแห่งเดิม  บริเวณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถรองรับปริมาณขยะ กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยแห่งเดิม ในเขตเทศบาล หมู่ที่  ๑ ตําบลท่าไม้ มูลฝอยได้เพียงพอ

๒ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายด้วย - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอย เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอย ระบบไฮโดรลิก ขนาดตู้บรรทุกขยะความจุตู้ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ในชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  จํานวน  ๑  คัน มากขึ้น

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ จารีตประเพณี

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

-๕๐-

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ จัดบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนในเขตเทศบาลใช้เวลา กองการศึกษา

ภาคฤดูร้อน เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด  (ช่วงปิดเทอม) ว่างให้เกิดประโยชน์สืบสาน

ประโยชน์สืบสานพุทธศาสนา หลักธรรมคําสอนของพระพุทธ

และห่างไกลยาเสพติด ศาสนา ห่างไกลยาเสพติด

๒ โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กมี เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ส่วนร่วมในวันเด็ก ร้อยละ 90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม

๓ โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก จัดให้มีการทําบุญตักบาตรกิจกรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองการศึกษา

สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล นันทนาการและการบําเพ็ญประโยชน์ เทศบาล  พนักงานเทศบาล และ

และลูกจ้างทํากิจกรรมร่วมกัน เนื่องในวันเทศบาล ลูกจ้างได้เข้าร่วมกิจกรรม

งบประมาณและที่มา

และลูกจ้างทํากิจกรรมร่วมกัน เนื่องในวันเทศบาล ลูกจ้างได้เข้าร่วมกิจกรรม



๔ โครงการเข้าค่ายอบรมพุทธบุตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทํา จัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับเยาวชนเพื่อให้รู้จักการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนในเขตเทศบาลร้อยละ กองการศึกษา

กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสาน เรียนรู้ส่งเสริมสืบสานพระพุทธศาสนา 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม

พระพุทธศาสนา

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการเข้าค่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทํา จัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับเยาวชนเพื่อให้รู้จักการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนในเขตเทศบาลร้อยละ กองการศึกษา

กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ เรียนรู้นอกชั้นเรียน 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม

งบประมาณและที่มา

-๕๑-

นอกชั้นเรียน

๖ โครงการทําบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมสืบสานขนบ จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้มี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ กองการศึกษา

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่วนร่วมในกิจกรรม 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้

ช่วยส่งเสริมสืบสานขนบ

ธรรมเนียมประเพณีของไทย

๗ โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมสืบสานขนบ จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้มี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ กองการศึกษา

ธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่วนร่วมในกิจกรรม 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้

ช่วยส่งเสริมสืบสานขนบ

ธรรมเนียมประเพณีของไทย

๘ โครงการจัดงานประเพณี เพื่อส่งเสริมสืบสานขนบ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ กองการศึกษา

วันเข้าพรรษา ธรรมเนียมประเพณีของไทย ถวายผ้าอบน้ําฝน ถวายสิ่งของที่จําเป็นสําหรับ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้วันเข้าพรรษา ธรรมเนียมประเพณีของไทย ถวายผ้าอบน้ําฝน ถวายสิ่งของที่จําเป็นสําหรับ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้

ภิกษุสงฆ์ ฯลฯ ช่วยส่งเสริมสืบสานขนบ



ธรรมเนียมประเพณีของไทย

และดํารงค์ไว้ซึ่งวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการจัดงานประเพณี เพื่อส่งเสริมสืบสานขนบ จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้มี ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ กองการศึกษา

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่วนร่วมในกิจกรรม 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้

-๕๒-
งบประมาณและที่มา

ช่วยส่งเสริมสืบสานขนบ

ธรรมเนียมประเพณีของไทย

๑๐ โครงการ ๑๒ สิงหา มหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสําคัญ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลทุกคน กองการศึกษา

เทิดพระเกียรติสมเด็จ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และดําเนินกิจกรรม ได้แสดงความจงรักภักดีและ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๑๑ โครงการจัดงานวันเฉลิม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสําคัญ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลทุกคน กองการศึกษา

พระชนม์พรรษา ๕ ธันวา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และดําเนินกิจกรรม ได้แสดงความจงรักภักดีและ

มหาราช พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๑๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการ สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพระประวัติ ๑๐๕,๐๐๐ - - มีศูนย์รวมการเผยแพร่พระพุทธ สํานักปลัด๑๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการ สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพระประวัติ ๑๐๕,๐๐๐ - - มีศูนย์รวมการเผยแพร่พระพุทธ สํานักปลัด

โครงการก่อสร้างอาคารหอ มีสถานที่ประกอบพิธีทางพระ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล ศาสนา ให้มีความเจริญอย่างต่อ



พระประวัติ สมเด็จพระญาณ พุทธศาสนาและประเพณี มหาสังฆปริณายก  อ. เมือง  จ.กาญจนบุรี เนื่อง และเอกลักษณ์ของชาติ

สังวรสมเด็จพระสังฆราช สกล วัฒนธรรมที่สําคัญ  ประจํา

มหาสังฆปริณายก จังหวัดกาญจนบุรี

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สนับสนุนกาชาดจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ๑๐,๐๐๐ - - ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับความ สํานักปลัด

การดําเนินตามภารกิจของ ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ที่ยากจน มีความเป็นอยู่ขัดสน ฝืดเคือง หรือผู้ ช่วยเหลือเหลือ เด็กและเยาวชน

งบประมาณและที่มา

-๕๓-

เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประสบภัยอุทกภัย วาดภัย หรือผู้เจ็บป่วยอนาถา มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน

ได้รับความทุกข์ยาก เด็กและเยาวชนขาดแคลน มีคณภาพชีวิตที่ดี

ทุนทรัพย์ในการศึกษา เล่าเรียนในพื้นที่ 13 อําเภอ

๑๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรัก สนับสนุนจังหวัดในการจัดกิจกรรมโครงการ ๒๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีความรักชาติรัก สํานักปลัด

โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญ ชาติ รักแผนดิน รักสงบสันติ เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้าง แผ่นดิน ไม่แตกแยก ปกป้อง

ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคี โดยมีสถาบันพระมหา ความสามัคคีให้กับประชาชนในทุกระดับ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สมานฉันท์และพิธีการสําคัญ กษัตริย์เป็นเครืองยึดเหนียว

ของจังหวัดกาญจนบุรี ทางจิตใจ

๑๕ โครงการสนับสนุนโครงการ เพื่อเทิดพระเกียรติและสํานึก สนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างสวนสาธารณะ ๒๐,๐๐๐ - - ประชาชนสํานึกในพระมหา สํานักปลัด

จัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณของ ในพื้นที่ 84 ไร่ บนพื้นที่ต่อเนื่องกับสมเด็จ กรุณาธิคุณของสมเด็จพระพี่

ของจังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า พระศรีนครินทร์ นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

ประจําปี 2554 กัลยาณิวัฒนาฯ ที่มีต่อประชาชน และมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนประจําปี 2554 กัลยาณิวัฒนาฯ ที่มีต่อประชาชน และมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน

ชาวไทย หย่อนใจ



๑๖ โครงการสนับสนุนจัดงานพิธี เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานพิธีถวายพระพร ถวายราช- ๑๐,๐๐๐ - - ทําให้วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

งานรัฐพิธีงานประเพณีและ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สักการะแสดงความจงรักภักดี อันดีงามของท้องถิ่นได้รับการ

วัฒนธรรมประจําปี ของท้องถิ่นให้ดํารงอยู่สืบไป สืบทอดให้ดํารงเผยแพร่

๒๕๕๔-๒๕๕๕ สืบไป

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการสนับสนุนส่งเสริม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่จัดงานสัปดาห์ ๕,๐๐๐ - - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ สํานักปลัด

สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ําแคว ท่องเที่ยว

งบประมาณและที่มา

-๕๔-

๑๘ โครงการสนับสนุนก่อสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารและสะพาน คสล. ๒๐,๐๐๐ - - ส่งเสริมแหล่งท่องที่ยวเชิง สํานักปลัด

ศาลสมเด็จพระนเรศวร- สถานที่สักการะแด่องค์สมเด็จ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณดอนเจดีย์ อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์

มหาราชปรับปรุงภูมิทัศน์ พระนเรศวรมหาราช  เป็นที่ ของจังหวัดกาญจนบุรี

บริเวณโบราณสถานดอนเจดีย์ ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

และพื้นที่ใกล้เคียง ต.ดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี

อ.พนมทวน   จ.กาญจนบุรี



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

-๕๕-
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดเก็บข้อมูลความ เพื่อสํารวจข้อมูลความจําเป็น จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เทศบาลมีข้อมูลพื้นฐานของ งานสวัสดิการ

จําเป็นพื้นฐาน (จปฐ) พื้นฐาน(จปฐ)ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลได้

อย่างถูกต้อง

๒ โครงการจัดทําวารสาร,รายงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จัดทําวารสารเทศบาล,รายงานกิจการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ สํานักปลัด

กิจการของเทศบาลฯ ต่างๆของเทศบาล ข้อมูลข่าวสาร

๓ โครงการปรับปรุงเวบไซต์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร และ -ปรับปรุงเวบไซต์ของเทศบาล ๕๐,๐๐๐ - - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ สํานักปลัด

ของเทศบาลตําบลท่าไม้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร

ของเทศบาล

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

-๕๖-

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนางานแผนที่ เพื่อพัฒนาระบบงานและพัฒนา พัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรของงาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ระบบงานแผนที่ภาษีและงาน กองคลัง

ภาษีทรัพย์สินและพัฒนา บุคลากรของงานแผนที่ภาษี แผนที่ภาษีทรัพย์สินและเกิดความเป็นธรรมในกร จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ

จัดเก็บรายได้ และงานจัดเก็บรายได้ เก็บภาษี เพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาลเพื่อพัฒนาชุมชน และบุคลากรมีศักยภาพ

มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

๒ โครงการฝึกอบรม  สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ จัดฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน ทั้งในประเทศ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การบริหารงานมีคุณภาพและ สํานักปลัด

 ดูงานของคณะผู้บริหาร สามารถ และสร้างขวัญกําลังใจ และต่างประเทศ ประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงาน ลูกจ้าง ในการปฏิบัติงาน

๓ โครงการสนับสนุนทุนการ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพใน พนักงานและลูกจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ ๓๔๕,๐๐๐ ๓๔๕,๐๐๐ ๓๔๕,๐๐๐ พนักงานและลูกจ้างมีขวัญและ สํานักปลัด

ศึกษาของฝ่ายการเมืองและทุน การปฏิบัติงาน การศึกษาจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับ กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

งบประมาณและที่มา

ศึกษาของฝ่ายการเมืองและทุน การปฏิบัติงาน การศึกษาจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับ กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ศึกษาของพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท พนักงานและลูกจ้างได้รับการ



เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับ แก่พนักงานและลูกจ้าง ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

-๕๗-

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

เทศบาลตําบลท่าไม้    อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารและรอบๆ ๔๐๐,๐๐๐ - - ทรัพย์สินของทางราชการ สํานักปลัด

ภายในอาคารสํานักงานและ ทางราชการสูญหาย สํานักงาน ไม่สูญหายและไม่ถูกโจรกรรม

รอบๆสํานักงาน

๒ โครงการตกแต่งภายในห้อง เพื่อให้มีห้องประชุมสภาฯ ตกแต่งภายในห้องประชุมห้องเล็ก จํานวน 1 ห้อง - ๕๐๐,๐๐๐ - พนักงานได้รับความสะดวก สํานักปลัด

ประชุมห้องเล็ก ในการปฎิบัติงาน ในการปฎิบัติงาน

๓ โครงการจัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน เพื่อให้ประชาชนใช้ทํากิจกรรม โต๊ะม้าหินอ่อน จํานวน ๑๐ ชุด ๒๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีสถานที่สําหรับทํา สํานักปลัด

และทําประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมในชุมชนและมีความ

สะดวกสบาย

งบประมาณและที่มา

๔ โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อและ เครื่องโทรศัพท์ประจําสํานักงาน  จํานวน ๔๐,๐๐๐ - - ทําให้การติดต่อสื่อสารสะดวก สํานักปลัด



ประจําสํานักงาน ประสานงานของทางราชการ ๒๐  เครื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพื่อทําให้การจัดเก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารบานเลือนแบบสองชั้น (กระจกใสและ ๑๒,๐๐๐ - - ทําให้การเก็บเอกสารสะดวก สํานักปลัด

บานเลือนแบบสองชั้น มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น บานทึบ)  จํานวน  ๑  ตู้ รวดเร็ว ในการเก็บเอกสารและ

งบประมาณและที่มา

-๕๘-

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๖ โครงการจัดซื้อเก้าอี้แถวนั่งคอย เพื่ออํานวนความสะดวกให้แก่ จัดซื้อเก้าอี้แถวนั้งคอย พนักพิงเป็นเปลือกโพลี่ ๑๐,๐๐๐ - - ประชาชนที่มาติดต่อราชการ กองคลัง

ประชาชนที่มาติดต่อเพื่อสร้าง ที่นั่งหุ้มเบาะ ขาโครเมียม ขนาด ๔ ที่นั่ง ได้รับความสะดวกสบายมาก

ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริการ จํานวน  ๒  ชุด ยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างภาพ

ประชาชน ลักษณ์ที่ดีให้กับสํานักงาน

๗ โครงการจัดซื้อเครื่องคอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  ๑ ชุด ๕๐,๐๐๐ - - เพิ่มความรวดเร็วในการ กองคลัง

พิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปฏิบัติงานได้มากขึ้น ปฏิบัติงานมากขึ้น

๘ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ๒๒๒,๐๐๐ - - สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี กองการศึกษา

เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ในการปฏิบัติงาน -เครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก  จํานวน 1  เครื่อง ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา -ชุดเครื่องเล่น  จํานวน  2  ชุด

เด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าไม้ -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้เด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าไม้ -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้



๙ โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็น จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  HP  LaserJet  P๑๑๐๒ ๖,๐๐๐ - - สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี กองช่าง

ในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ เครื่อง ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็น จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ ๑๒,๐๐๐ - - ทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาล กองสาธารณสุข

-๕๙-
งบประมาณและที่มา

เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ -เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้(ระบบใบมีดคู่) ขนาดแรงม้า มีประสิทธิภาพ ประชาชน

ปฏิบัติงานของงานสาธารณสุข ประชาชน ไม่ต่ํากว่า ๑ HP จํานวน  ๒  เครื่อง ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็น จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  HP  LaserJet  P๑๑๐๒ ๖,๐๐๐ - - สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ เครื่อง ประสิทธิภาพ




