
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน 

-๑๓๘- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการติดต้ังไฟฟ้า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะถนน
ในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕บริเวณ
บ้านป้าน้อย ระยะทางยาว 
๓๐๐ เมตรและซอยบริษัท 
ไทยโมลาส ระยะทางยาว 
๒๐๐ เมตร 
  

- - ๕๕,๐๐๐ - ๕๐๐ 
เมตร 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๔ ถนนเลียบคลอง 
ชลประทานฝั่งขวา จนถึง 
เขตติดต่อ อบต.ท่ามะกา 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๑ ซอยข้างบ้านนาย 
มานพ ผ่องใส จนสุดซอย 
 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

แบบ ผ.๐๒ 
 



 

 

 
 

 
-๑๓๙- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยอู่
ไพศาล คนตรง  
 

๑๒๐,๐๐๐ - - - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๕. โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า 
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง 
สาธารณะ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม 
วิกาล 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ ๓ บริเวณถนนเลียบ
คลองชลประทาน (สาย ๑ 
ขวา ๑ ซ้าย ๕) เริ่มต้ังแต่
คลองสง่น้้าทุ่งฝืดจนถึง
บ้านนายศิริ อรภักดี 
จ้านวน ๑๗ ต้น ระยะทาง
ประมาณ ๖๗๖ เมตร 
 

๑๐๒,๐๐๐ - - - ๑๗ 
ต้น 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๑๐ ซอยข้างบ้าน
นายลออง สมุทรสินธ์ุ ไป
จนสุดซอย 
 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 



 

 
 

-๑๔๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอยบ้าน
นายพิเชษฐ์ บุญแก้ว ไป
จนสุดซอย 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ - - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยบ้าน 
นายต๊ิก ชัยประเสริฐ ถึง 
บ้านนายสุรัตน์ สุขส้าราญ 

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๙ บริเวณถนนเลียบ
คลองฝัง่ (ร.ร.วัดคร้อพนัน) 
ไปจนถึงหมู่ที่ ๔ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๑๐. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต้่าสาธารณะ หมู่ที่ ๑  

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
สาธารณะหมู่ที่ ๑ ซอย
ข้างบ้านผู้ใหญ่ คนึง สุขศรี 
ระยะทางประมาณ ๓๕๐ 
เมตร 
 

- ๕๖,๐๐๐ - - ๓๕๐ 
เมตร 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 



 

 

-๑๔๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑. โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า 
HIGH MAST หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ติดต้ังเสาไฟฟ้า HIGH 
MAST หมู่ที่ ๖ บริเวณ
ตลาดท่าไม้ ขนาดสูง ๑๕ 
เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๑๕ 
เมตร 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๑๒. โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า 
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม 
วิกาล 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ ๗ สนามกีฬาโรงเรียน 
วัดคร้อพนัน เป็นโครง
เหล็กสูง ๑๕ เมตร จ้านวน 
๔ ต้น 
 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - ๔ ต้น ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๑๓. โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า 
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
สาธารณะแบบ LED 
หมู่ที่ ๖ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม 
วิกาล 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟส่องสว่างสาธารณะ 
แบบ  LED หมู่ที่ ๖ 
บริเวณซอยสวนกล้วย 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑  
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๑๔. โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า 
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม 
วิกาล 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ ๗ โรงเรียนวัดคร้อพนัน 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑  
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 



 

 
 

-๑๔๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต้่าสาธารณะ หมู่ที่ ๙ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
สาธารณะ หมู่ที่ ๙ 
บริเวณบ้านนายสัญญา 
มั่นใจ 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๑๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต้่าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
สาธารณะหมู่ที่ ๓ ถนน 
เลียบคลองสายบางแก้ว 
ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ 
เมตร ถึงสะพานทุ่งฝืด 

- - ๗๕๐,๐๐๐ - ๑๓๐๐ 
เมตร 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๑๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต้่าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
สาธารณะหมู่ที่ ๒ บริเวณ 
บ้านนายปื๊ด ทองปาน 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๑๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงสาธารณะพร้อม 
หม้อแปลงไฟฟ้าหมู่ที่ ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 



 

 

-๑๔๓- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะแบบ 
LED หมู่ที่ ๘ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม 
วิกาล 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบ LED หมู่ที่ 
๘ ถนนเลียบทางรถไฟจุด 
สิ้นสุดหน้าโรงแรมเดอะรูม 
จ้านวน ๒๖ โคม พร้อม
สายพาดแรงต้่า 
 

๕๐๐,๐๐๐ - - - ๒๖ 
โคม 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๒๐. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะหมู่ที่ ๗ และ 
หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ ๗ ถนนเลียบคลอง 
ฝั่งโรงเรียนวัดคร้อพนัน 
ถึงพ้ืนที่หมู่ที่ ๙ 

- - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๒๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงสาธารณะพร้อม 
หม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๒๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงสาธารณะพร้อม 
หม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ๑ 
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 



 

-๑๔๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงสาธารณะพร้อม 
หม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - ๑  
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๒๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต้่าสาธารณะพร้อม 
หม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
สาธารณะพร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้าหมู่ที่ ๙ บริเวณถนน
เลียบคลองชลประทาน 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ๑  
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๒๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงสาธารณะพร้อม 
หม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้า หมูที่ ๓ บริเวณบ้าน 
นางเดือนเพ็ญ ตันเจริญ 

๓๕๐,๐๐๐ - - - ๑  
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

๒๖. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่ ๖ (โครงการใหม ่
เสนอโดยชุมชนหมู่ที่ ๖) 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียง 
พอและทั่วถึง 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ที่ ๖ บริเวณ
สามแยกซอยข้างบ้านนาง
อารีย์ ช่วงโชติ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑  
แห่ง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ 
และเพ่ิมความ 
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่ามะกา 

รวม ๒๖ โครงการ - - ๔,๖๗๒,๐๐๐ ๖,๒๒๖,๐๐๐ ๒,๕๒๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพฒันาสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

-๑๔๕- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการอุดหนุนหน่วย 
งานของรัฐหรือเอกชน 
ในกิจกรรมเพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์ 
 

เพ่ืออุดหนุนหน่วย 
งานของรัฐหรือ
เอกชนในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
 

เพ่ือให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เพ่ือให้การ
บริหารและ
การติดต่อเพ่ือ
ประสานงาน
ขอความ 
ร่วมมือของ
เทศบาล 

ส้านักปลัด อ้าเภอ 
ท่ามะกา 

๒. โครงการสนับสนุนงบ 
ประมาณในการด้าเนิน 
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

เพ่ือช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ให้กับ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือสนับสนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชนทีย่ากจนและมี 
ความเป็นอยู่ขัดสน 
ฝืดเคือง หรือผู้ประสบภัย
พิบัติรวมถึงเด็กและ
เยาวชนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการศึกษาเล่า
เรียนในพ้ืนที่ ๑๓ อ้าเภอ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ประชาชนผู้
ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือ
เด็ก เยาวชนมี
โอกาสทีไ่ด้
ศึกษาเล่า
เรียนและมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 
 

ส้านักปลัด เหล่ากาชาด 
จังหวัด 

กาญจนบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

-๑๔๖- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. โครงการอุดหนุนอ้าเภอ 
ท่ามะกาในการจัดต้ังศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร 
จัดซื้อจัดจ้าง  

เพ่ือจัดต้ังศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
อ้าเภอท่ามะกา 

เพ่ือให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง การบริหารและ
การติดต่อเพ่ือ
ประสานงานขอ
ความร่วมมือ
ของเทศบาล 
 

ส้านักปลัด อ้าเภอ 
ท่ามะกา 

๔. โครงการอุดหนุนอ้าเภอ 
ท่ามะกาในการจัดงาน 
รัฐพิธีและพิธีในวันส้าคัญ
ต่างๆ 
  

เพ่ือจัดต้ังเป็น 
งบประมาณเพ่ือ
อุดหนุนอ้าเภอท่า
มะกาในการจัด
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 
 

เพ่ือให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมรัฐพิธีในวัน 
ส้าคัญต่างๆ เพ่ือเป็น 
สาธารณประโยชน์ 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง การบริหารและ
การติดต่อเพ่ือ
ประสานงานขอ
ความร่วมมือ
ของเทศบาล 
 

ส้านักปลัด อ้าเภอ 
ท่ามะกา 

รวม ๔ โครงการ - - ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ - - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพฒันาสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
๒.๒ แผนงานการศึกษา 

-๑๔๗- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็กนักเรียนใน
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพฐ.) 
 

เพ่ืออุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายอาหาร 
กลางวัน  
 

เด็กนักเรียนเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพฐ.) 
 

๑,๖๗๘,๐๐๐ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ๑,๗๗๘,๐๐๐ ๑,๘๒๘,๐๐๐ ๒ แห่ง เพ่ือส่งเสริม 
ใหนั้กเรียน 
มสีุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรงได้ 
รับประทาน
อาหารครบ
ตามหลัก 
โภชนาการ 
 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนวัด 
คร้อพนัน 

และ 
โรงเรียนวัด
กระต่ายเต้น 

๒. โครงการน้อมน้าตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา 

เพ่ือให้เกิดความ
พอเพียงในการ
ด้าเนินชีวิตพัฒนา
เยาวชนให้เป็นผู้ที่
มีความรู้สติปัญญา 
และเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม 

ครู และนักเรียนโรงเรียน 
วัดคร้อพนัน 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง นักเรยีนน้า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
อย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์ 
 
 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนวัด 
คร้อพนัน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๔๘- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
ICT โรงเรียนวัดกระต่าย
เต้น 

เพ่ือเป็นสถานที่
ค้นคว้าข้อมูลต่อ
ยอดความรู้และ
ส่งเสริมการเรียนรู ้

ครู และนักเรียนโรงเรียน
วัดกระต่ายเต้น 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง นักเรียนใช้เพ่ือ
ค้นคว้าข้อมูล
และสถานที่
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนวัด
กระต่ายเต้น 

รวม ๓ โครงการ - - ๑,๗๗๘,๐๐๐ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ๑,๗๗๘,๐๐๐ ๑,๘๒๘,๐๐๐ - - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

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

 
 
 
 
 
 
 

-๑๔๙- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการอุดหนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ืออุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บริการสาธารณสุข 
ในการดูแลสุขภาพ 
ของประชาชนใน
เขตเทศบาล 
 

เพ่ือให้การสนับสนุนการ
บริการด้านสาธารณสุข 
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

๘๒,๕๐๐ - - - ๑ ครั้ง ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 
ต้าบลท่าไม ้

รวม ๑ โครงการ - - ๘๒,๕๐๐ - - - - - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาด้านสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๕๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการอุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลต้าบล 
ท่าไม ้

เพ่ืออุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายกิจการ
ต่างๆ ของชมรม 
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

ชมรมผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต้าบลท่าไม้ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ผู้สูงอายุได้
ท้ากิจกรรม
ร่วมกันและ 
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
 

งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

ชมรม
ผู้สูงอายุ

ต้าบลท่าไม ้

รวม ๑ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาด้านสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

-๑๕๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและ
ชุมชน 

เพ่ืออุดหนุนให้กับ 
อ้าเภอท่ามะกา 
ในการจัดอบรมให ้
ให้กับผู้น้าชุมชน 
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้า
ชุมชน ในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เพ่ือให้ผู้น้า 
ของชุมชน 
สามรถน้า 
ความรู้ที่ได้ 
น้าไปพัฒนา 
หมู่บ้าน 
 

สวัสดิการ
และสังคม 

อ้าเภอ 
ท่ามะกา 

รวม ๑ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - 


