
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับประสานแผนโครงการพัฒนา องค์กรบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน  

  แผนงานเคหะชุมชน 

-๑๔๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

  (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรงุ 
ผิวทางแบบ  overlay 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

ปรับปรุงผิวทางแบบ  overlay เริ่ม
จากโค้งประปา  หมู่ 6  ซอยสุพจน์ล้อ
แม๊กซ์  ถึงหมู่ 8 ต าบลท่าไม้  เชื่อม
เขตติดต่อเทศบาลต าบลลูกแก  ผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  1,200  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
7,200 ตารางเมตร 
   

2,796,000 - - - 1,200 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
มีถนนที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 3   

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  หมู่ที่ 3  ต าบลท่าไม้  เริ่ม
จากบริ เ วณหน้าอนันท์การ ไฟฟ้า 
เชื่อมต่อกับเขตต าบลยางม่วงบริเวณ
หน้าโรงงานลิกไนท์  ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
1,000 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6,000  ตารางเมตร 
 

2,720,000 - - - 1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
มีถนนที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๕๓- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

  (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  หมู่ 3  (ต่อจาก
ถนนลาดยางเดิม)   

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

 เริ่มต้ังแต่ถนนเลียบล าห้วยปลายยาง  
หมู่ 3  ต าบลท่าไม้  เชื่อมต่อกับเขต  
หมู่ 3  ต าบลยางม่วง  ผิวจราจรกว้าง  
6.00  เมตร  ระยะทางยาว  380  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,280 
เมตร 

957,000 - - -  ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
มีถนนที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  หมู่ 3  (ต่อจาก
ถนนลาดยางเดิมของ   
อบจ.บริเวณบ่อขยะ) 

เพ่ือให้การสัญจรของ
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ต่อจากถนนลาดยางเดิม
ของ  อบจ.บริเวณบ่อขยะใหม่  ถึง
สะพานทุ่งฝืด  หมู่ 3  ต าบลท่าไม้ 
เชื่อมระหว่างต าบลท่าไม้กับต าบล 
ท่ามะกาและต าบลยางม่วง  ผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร ระยะทางยาว  
1,090  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
6,540  ตารางเมตร   

3,173,000 - - -  ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
มีถนนที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

               รวมทั้งสิ้น 9,646,000 - - - - -  



 
 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท)  
ปี 2561 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี 2564 รวม 

1. โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ  overlay เริ่มจากโค้งประปา  หมู่ 6  ซอยสุพจน์ 
ล้อแม๊กซ์  ถึงหมู่ 8 ต าบลท่าไม้  เช่ือมเขตติดต่อเทศบาลต าบลลูกแก  ผิวจราจรกว้าง  
6.00  เมตร  ระยะทางยาว  1,200  เมตร  พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  7,200 ตารางเมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลต าบลท่าไม้) 

2,796,000 - -  2,796,000 

 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 3  ต าบลท่าไม้  เริ่มจาก
บริเวณหน้าอนันท์การไฟฟ้า เช่ือมต่อกับเขตต าบลยางม่วงบริเวณหน้าโรงงานลิกไนท์ 
ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  1,000  เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 6,000  ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลต าบลท่าไม้) 

2,720,000 - -  2,720,000 

   3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (ต่อจากถนนลาดยางเดิม)  เริ่ม
ต้ังแต่ถนนเลียบล าห้วยปลายยาง  หมู่ 3  ต าบลท่าไม้  เช่ือมต่อกับเขต  หมู่ 3  
ต าบลยางม่วง  ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ระยะทางยาว  380  เมตร  หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,280 เมตร  (ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลต าบลท่าไม้) 

957,000 - -  957,000 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ต่อจากถนนลาดยางเดิมของ  
อบจ.บริเวณบ่อขยะใหม่  ถึงสะพานทุ่งฝืด  หมู่ 3  ต าบลท่าไม้ เช่ือมระหว่างต าบล
ท่าไม้กับต าบลท่ามะกาและต าบลยางม่วง  ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร ระยะทาง 
ยาว  1,090  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  6,540  ตารางเมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดของเทศบาลต าบลท่าไม้) 
 

3,173,000 - - - 3,173,000 

                          รวมทั้งสิ้นจ านวน    4    โครงการ    9,646,000 - - - 9,646,000 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


