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ส่วนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ัง 
ที่ต้ังส านักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  ตําบลทับกวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอแก่งคอย     

ห่างจากตัวอําเภอประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสระบุรี           
โดยอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร 
  อาณาเขต  ตําบลทับกวางมีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑๐๑  ตารางกิโลเมตร  และมีเขตติดต่อกับตําบล  
และอําเภอใกล้เคียง  ดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลท่าคล้อ    อําเภอแก่งคอย 
  - ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตําบลชําผักแพว    อําเภอแก่งคอย 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลมิตรภาพ    อําเภอมวกเหล็ก 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลตาลเดี่ยวและตําบลบ้านปุา  อําเภอแก่งคอย 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ  พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองทับกวางส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบสูงและภูเขา 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
อากาศของตําบลทับกวางมีลักษณะ  ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนและในฤดูหนาวจะค่อนข้างเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย

สูงสุด  ๔๐  องศาเซลเซียส  ต่ําสุด  ๒๓.๔  องศาเซลเซียส   
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  เทศบาลเมืองทับกวาง มีพื้นที่ 101 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น  10 
หมู่บ้าน  32  ชุมชน  ประกอบด้วย 

1. ชุมชนบ้านปุาแดง     17.  ชุมชนหนองบัวบาน 
2. ชุมชนบ้านเขามัน     18.  ชุมชนหนองผักบุ้ง 
3. ชุมชนบ้านใหม่ (ผาเสด็จ)     19.  ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 
4. ชุมชนบ้านริมภู      20.  ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
5. ชุมชนเพชรไผ่ทอง     21.  ชุมชนบ้านสะพานสอง 
6. ชุมชนบ้านไทย      22.  ชุมชนหินดาดพัฒนา 
7. ชุมชนหนองปู 93     23.  ชุมชนดินสอพอง 
8. ชุมชนหน้าวัดเขามัน     24.  ชุมชนคุ้มไผ่ทอง 
9. ชุมชนบ้านเหนือวัดทับกวาง    25.  ชุมชนเฟ่ืองฟูา 
10. ชุมชนสะพานสาม      26.  ชุมชนทับกวาง 
11. ชุมชนบ้านใหม่      27.  ชุมชนนิคมพัฒนา 
12. ชุมชนหัววังยาว      28.  ชุมชนเจริญพร 
13. ชุมชนบ้านซับบอนพัฒนา     29.  ชุมชนบ้านจัดสรรทับกวาง 
14. ชุมชนแผ่นดินทอง     30.  ชุมชนบ้านถ้ําพัฒนา 
15. ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา     31.  ชุมชนบ้านเกษตรสัมพันธ์ 
16. ชุมชนบ้านโปุงพัฒนา     32.  ชุมชนบ้านน้ําพุ 
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2.2  การเลือกต้ัง 
 เทศบาลเมืองทับกวาง หลังจากท่ีได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาลเมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๔๒  โดยมีนายโกศล  จ่ัวก่ี  เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก  และเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2555  เทศบาล
ตําบลทับกวาง  ได้ยกฐานะจากเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมือง และมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่   14  ตุลาคม   
2555  โดยมี นายวันชัย บุญพัฒน์ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และในปัจจุบันโดยการนําของนายสมหมาย  
แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรี ซ่ึงได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2557   ได้เข้ามาบริหารงานใน
เทศบาลเมือง    ทับกวาง  โดยประกอบด้วยคณะผู้บริหารดังนี้ 

คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

-  นายบุญส่ง      แดงประเสริฐ     รองนายกเทศมนตรี        
-  นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ     รองนายกเทศมนตรี   
-  ร.ต.กําจัด  วันดี   รองนายกเทศมนตรี   
- นายสมพงษ ์  หมอนภักด ี  รองนายกเทศมนตรี    

                    
ฝ่ายสภาเทศบาลประกอบไปด้วย  
- นางวิบูลย์ศิริ      บุญพัฒน์ ประธานสภาเทศบาล 
- นายณัฐกิตติ ์ เทียนอินทร์ รองประธานสภาเทศบาล 
- นายประสพสุข บุดดาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางสมใจ    คําสัตย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายประพัฒน์ เผื่อนจันทึก สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายประสงค์  เงินแก้ว           สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายธณัท  บํารุงราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายจันที  สีมาลา  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายแก้ว  ทุยะนา  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายใจเพชร  สว่างเรืองศร ี สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางวาสนา  จิรารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางทิพย์วรรณ บุญศิร ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายไพบูลย์  ชมทวี  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายพรมมา  น้อยเสนา สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายวิทยา  การะเกต ุ สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายธวัชชัย  ทองเหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายปิยะพงษ ์ แดงประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
- นายชาณุพงษ ์ บุดดาพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- นายสมคิด  รุจิจิตร  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. สํานักปลัดเทศบาล    2.  กองคลัง 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  4.  กองช่าง 
5. กองการศึกษา    6.  กองสวัสดิการสังคม 
7. กองวิชาการและแผนงาน 
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3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี) 

 ปี  
จ านวนประชากรเขตต าบลทับกวาง 
ชาย หญิง รวม 

พ.ศ. 2557 8,940 8,966 17,950 
พ.ศ. 2558 9,241 9,230 18,741 
พ.ศ. 2559 9,431 9,429 18,860 
พ.ศ. 2560 9,562 9,606 19,168 
พ.ศ. 2561 9,667 9,758 19,425 

(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 
เพศ  

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 107 94 201 
1 – 10 ปี   1,326 1,288 2,606 
11 – 20 ปี 1,409 1,249 2,658 
21 – 30 ปี 1,489 1,544 3,033 
31 – 40 ปี 1,353 1,443 2,796 
41 – 50 ปี 1,641 1,553 3,194 
51 – 60 ปี 1,330 1,368 2,698 
61 – 70 ปี 619 705 1,324 
71 – 80 ปี 259 319 578 
81 – 90 ปี 84 136 220 
91 – 100 ปี 16 25 41 
มากกว่า 100 ปี 0 2 0 

รวม 9,633 9,718 19,351 
       (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562) 
 
4.  สภาพสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
  เทศบาลเมืองทับกวางมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน  ๒  แห่ง คือ 

๑.  โรงเรียนเทศบาลทับกวาง  ๑  (สมุห์พร้อม) 
๒. โรงเรียนเทศบาลทับกวาง  ๒  (จิตรประไพชาเล่ต์) 

และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน  ๒  ศูนย์  คือ 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปุาไผ่) 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จิตประไพชาเล่ต์) 
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และมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน  ๖  แห่ง  คือ 
1. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
2. โรงเรียนวัดปุาไผ่ 
3. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 
4. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ 
5. โรงเรียนบ้านซับบอน 
6. โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 

4.2 สาธารณสุข 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีศูนย์บริการสาธารณสุข  จํานวน  ๑  แห่ง คือ  ศูนย์บริการ
สาธารณสุขตําบลทับกวาง   และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในเขตเทศบาลจํานวน  ๒  แห่ง  
คือ  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทับกวาง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองผักบุ้ง 
 4.3  อาชญากรรม 
 

เรื่อง  ข้อมูลคดีเกิด  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
แบบรายงานอันดับคดีอาญา 5 กลุม่  ของสถานีต ารวจภูธรแก่งคอย 

ภายในเขตเทศบาลต าบลทับกวาง ประจ าปี 2561  (ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 

ประเภทคดี เกิด จับ  คน หมายเหตุ 

1. คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ         

    1.1 ฆ่าผู้อื่น 1 1 1   

   1.2 ปลน้ทรัพย ์ - - -   

   1.3 ชิงทรัพย ์ - - -   

   1.4 เรียกค่าไถ่ลักพาตัว - - -   

   1.5 วางเพลงิ - - -   

2. คดีชีวิต  ร่างกาย  และเพศ         

   2.1 ฆ่าคนตายโดนเจตนา 2 - -   

   2.2 ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา - - -   

   2.3 ฆ่าคนตายโดยประมาท - - -   

   2.4 พยายามฆ่า 3 1 3   

   2.5 ทําร้ายร่างกาย 7 7 7   

   2.6 ข่มขืนกระทําชําเรา 1 1 1   

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์         

   3.1 ลักทรัพย์ 14 14 14   

   3.2 วิ่งราวทรัพย์ - - -   
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ประเภทคดี เกิด จับ  คน หมายเหตุ 

   3.3 รีดเอาทรัพย์ - - -   

   3.4 กรรโชกทรัพย์ - - -   

   3.5 ชิงทรัพย์ - - -   

   3.6 ปล้นทรัพย์ - - -   

   3.7 รับของโจร - - -   

   3.8 ทําให้เสียทรัพย์ - - -   

4. คดีที่น่าสนใจ         

   4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ - - -   

   4.2 โจรกรรมรถยนต์ - - -   

   4.3 โจรกรรมโค - กระบือ - - -   

   4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร - - -   

   4.5 ปล้น - ชิงรถยนต์โดยสาร - - -   

   4.6 ปล้น - ชิงรถยนต์แท๊กซ่ี - - -   

   4.7 ข่มขืนและฆ่า - - -   

   4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่ - - -   

   4.9 ฉ้อโกงทรัพย์ 1 1 1   

   4.10 ยักยอกทรัพย์ 2 2 2   

5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย         

   5.1 อาวุธ เครื่องกระสุน , ปืน , วัตถุระเบิด - - -   

   5.2 การพนัน - - -   

   5.3 ยาเสพติด 107 107 107   

   5.4 ปรามการค้าประเวณี 1 1 1   

   5.5 สถานบริการ - - -   

   5.6 โรงแรม - - -   

   5.7 มีและเผยแพร่วัตถุลามก - - -   

รวม 134 134 134   

 * หมายเหตุ  ข้อมูลจากสถานีตํารวจภูธรแก่งคอย 
 
4.4   ด้านยาเสพติด 
 มีจํานวนผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด  จํานวน  ๓๐  ราย  ในปี 2562 
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๔.5  ด้านสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลเมืองทับกวางได้ดําเนินการด้านสังคมสงเคราะห์โดยการ 
   จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน  2,055  ราย 
 เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน    435  ราย     
 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จํานวน      16   ราย 
 และมีโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล   
 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคม 
  ต าบลทับกวาง  มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปยัง                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เป็นเส้นทางคมนาคมหลักของ
ตําบล  ภายในตําบลมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
 5.2  การไฟฟ้า 
  รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าสาธารณะตามจุดติดตั้งมิเตอร์  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สถานที่ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ หมายเหตุ 
1. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนดินสิพอง แยกประปา 6  
2. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหนองผักบุ้ง 7  

3. ไฟฟูาสาธารณะ  ซุ้มทางเข้าวัดหนองผักบุ้ง 7  

4. ไฟฟูาสาธารณะ  สามแยกหนองบัวบาน 7  

5. ไฟฟูาสาธารณะ  แยกหลังวัดปุาไผ่ 2  

6. ไฟฟูาสาธารณะ  สี่แยกโรงเรียนปุาไผ่ 8  

7. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนบ้านใหม่ 4  

8. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนสะพานสาม 4  

9. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนเหนือวัดทับกวาง 4  

10. ไฟฟูาสาธารณะ  ครัวสตางค์ 6  

11. ไฟฟูาสาธารณะ  ตรงข้ามก๋วยเตี๋ยวกะลา 6  

12. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนบ้านโปุง 6  

13.  ไฟฟูาสาธารณะ  หลังโรงเรียนนิคมทับกวาง 2 6  

14. ไฟฟูาสาธารณะ  สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง 9  

15. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนนิคมพัฒนา ซ.โรงก๊าซ 9  

16. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหนองปู ซ.ร้านปูาอ้วน 3  

17. ไฟฟูาสาธารณะ  ถ้ํานาคราช 10  

18. ไฟฟูาสาธารณะ  ทางแยกหนองปู 3  

19. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนบ้านถ้ําพัฒนา 10  

20. ไฟฟูาสาธารณะ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านถ้ํา 10  

21. ไฟฟูาสาธารณะ  ตรงข้าม KU  10  

22. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนเจริญพร 9  

23. ไฟฟูาสาธารณะ  แยกโรงน้ําแข็ง ชุมชนเจริญพร 9  

24. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหลังวัดซับบอน 5  

25. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนซับบอน ปุามะม่วง 5  
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สถานที่ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ หมายเหตุ 
26. ไฟฟูาสาธารณะ  หน้าวัดบ้านโปุง 6  

27. ไฟฟูาสาธารณะ  หมู่บ้านเพชรน้ําหนึ่ง 7  

28. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหัวเขา (ในวัด) 6  

29. ไฟฟูาสาธารณะ  ทางเข้าวัดหัวเขาเกตุ 6  

30. ไฟฟูาสาธารณะ  แยกสมาชิกสภาเทศบาล 6  

31. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหนองบัวบาน ซ.ข้างร้านค้า 7  

32. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหนองบัวบาน ซ.สหายสุรา 7  

33. ไฟฟูาสาธารณะ  สามแยกเพชรไผ่ทอง ซ.11 2  

34. ไฟฟูาสาธารณะ  ซอยอําภา    3  

35. ไฟฟูาสาธารณะ  บริเวณชุมชนโยเร 6  

36. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนนิคมพัฒนา 9  

37. ไฟฟูาสาธารณะ  สะพานสอง ซ.2 7  

38. ไฟฟูาสาธารณะ  บ้านโคก กลุ่ม 1 7  

39. ไฟฟูาสาธารณะ  วัดปุาไผ่ 8  

40. ไฟฟูาสาธารณะ  อ่างน้ําใจ ชุมชนปุาไผ่ 2  

41. ไฟฟูาสาธารณะ  คุ้มไผ่ทอง 8  

42. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนคุ้มไผ่ทอง ซ.8 8  

43. ไฟฟูาสาธารณะ  ซอยบ้านตาเลื่อน 1  

44. ไฟฟูาสาธารณะ  หน้าวัดเขามัน 3  

45. ไฟฟูาสาธารณะ  ถนนเทศบาล 4 เครื่อง 1 9  

46. ไฟฟูาสาธารณะ  ถนนเทศบาล 4 เครื่อง 2 9  

47. ไฟฟูาสาธารณะ  กลุ่มบ้านถ้ํา 10  

48. ไฟฟูาสาธารณะ  หนองปู 93 ถ้ํานาคราช 3  

49. ไฟฟูาสาธารณะ  ตรงข้ามศูนย์วิจัย   10  

50. ไฟฟูาสาธารณะ  ตลาดทับกวาง 9  

51. ไฟฟูาสาธารณะ  สี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปุาไผ่ 2  

52. ไฟฟูาสาธารณะ  สามแยกชุมชนเพชรไผ่ทอง  2  

53. ไฟฟูาสาธารณะ  ถนนเทศบาล 4 เครื่อง 3 9  

*หมายเหตุ  ข้อมูลจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอแก่งคอย 
 
5.3 การประปา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองทับกวางใช้น้ําประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคมวกเหล็ก  
หรือประปาหมู่บ้าน 

ส านักงานประปา/เขต
จ าหน่ายน้ า 

น้ าประปาที่ผลิตได้
จ านวน 

ม/วัน 

น้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย
จ านวน 

ม/วัน 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
 

(ราย) 

พื้นที่รับบริการ
น้ าประปา 

สํานักงานประปามวกเหล็ก 
เขตจําหน่ายน้ําทับกวาง 

 
5,520 

 
5,000 

 
2,986 

 
เขตตําบลทับกวาง 
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5.4  โทรศัพท์ 
 เรื่อง  ข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ 
 1. โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่ จํานวน  360  หมายเลข 
 2. โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่ จํานวน   5 หมายเลข 

* หมายเหตุ  ข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาแก่งคอย 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีที่ทําการไปรษณีย์จํานวน  ๑  แห่ง  คือที่ทําการไปรษณีย์ทับกวาง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตรกรรม  
ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ ข้าวโพด มีครัวเรือนที่ทําการกสิกรรม 

ประมาณร้อยละ ๔๐ พ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ ๒๒,๙๕๐ ไร่   
 

6.2 การปศุสัตว์  
สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสุกร และไก่ ซ่ึงทําในรูปฟาร์ม 
 
6.3 การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลทับกวาง 
วัดถ้ าพระโพธิสัตว์  หมู่ที่ ๑๐ ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  เดิมชื่อ “ถ้ําพระงาม” หรือ         

“ถ้ําน้ําพุ”  ภายในถ้ํามีภาพจําหลักสมัยทวารวดี เป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท แสดงธรรม
ท่ามกลาง เหล่าเทพ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และเทพองค์ อ่ืนๆ ศิลปะแบบทวารวดี นอกจากนี้ ภายในถ้ํายังมี   
หินงอกหินย้อย บริเวณโดยรอบมีน้ําตก ยังมีถํ้าธรรมทัศน์ ถ้ําลุมพินี ถ้ําสงัดเจดีย์และสวนหิน ปัจจุบันยังมีโบสถ์ 
ที่สวยงามเช่น ศาลาธรรมเจดีย์ทรงลังกา 
  ผาเสด็จ  หมู่ที่ ๕ ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  ปัจจุบันคือ “สถานีรถไฟผาเสด็จ” เดิมเป็น
สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสโดยรถไฟมาลงที่อําเภอแก่งคอย
เนื่องจากการสํารวจเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย – มวกเหล็กของวิศวกรชาวฝรั่งเศส ได้พบว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่
เป็นชะง่อนย่ืนออกมาขวางเส้นทาง พยายามอย่างไรก็ไม่อาจระเบิดทําลาย เพ่ือที่จะทําทางรถไฟได้ มีคนงาน
เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก จนกระทั่งความทราบถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ จึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อ วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” 
“ส.ผ.” รศ.๑๑๕ ไว้บนก้อนหินนั้น อยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ 
  ถ้ าประกายแก้ว  หมู่ที่ ๕ ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  เป็นถ้ําที่มีความสวยงาม มีหินงอก        
หินย้อย 
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 6.4  การอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

ลําดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเภทกิจการ โทรศัพท์ 
๑ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ๙๙ ม.๙ ผลิตปูนซีเมนต์ ๐๓๖-๒๔๐๙๓๐ 
๒ บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ๒๙๙ ม.๕ ผลิตปูนซีเมนต์ ๐๓๖-๓๓๙๑๑๑ 
๓ บริษัทฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จํากัด 

(มหาชน) 
๒๑๓ ม.๔ ผลิตฉนวนหุ้ม

ทองแดง 
 

๔ บริษัทเคมีแมน จํากัด ๑๑๑ ม.๑๐ ผลิตหินปูนไลม์
และปูนขาว 

๐๘๙-๒๐๕๐๗๔๓ 

๕ บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด ๕๑ ม.๘ ผลิตปูนซีเมนต์  
๖ บริษัททรูรีแฟลคเตอร์ จํากัด ๘๓/๑ ม.๗ ผลิตสีเทอร์โม

พลาสติก 
 

๗ บริษัทซันไชน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จํากัด 

๙๒/๒ ม.๗ ประกอบ ซ่อม
อุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิต
ปูนซีเมนต์ 

๐๓๖-๒๑๒๔๘๓-๔ 

๘ บริษัทสยามซิตี้ พาวเวอร์ จํากัด ๙๙ ม.๙ ผลิตพลังงานไฟฟูา ๐๓๖-๒๔๐๙๓๐ 

๙ บริษัทพี.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น
จํากัด 

๖๗ ม.๖ ตับพับ เชื่อมโลหะ ๐๓๖-๓๒๙๙๐๗-๘ 

๑๐ บริษัทเอส.อาร์.พี.ทราฟฟิก จํากัด ๓๖/๑ ม.๗ ทําปูนขาวบริสุทธิ์ ๐๓๖-๓๒๙๙๑๔-๖ 
๑๑ บริษัททับกวางคอนกรีต จํากัด ๕๕ ม.๑ ผลิตคอนกรีต

ผสมเสร็จ และ
แผ่นพื้นคอนกรีต
สําเร็จรูป 

๐๓๖-๒๔๔๓๑๓ 

๑๒ บริษัทเอ็ม ยู ไอ รับเบอร์ เบลท์ จํากัด ๑๒๑/๕๒ ม.๗ ผลิตสายพาน
ลําเลียง 

 

๑๓ บริษัทไทยโพลีฟิตติ้ง จํากัด ๑๗๘/๒๓ ม.๗ ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
และเครื่องมือ
เครื่องใช้จากพลาสติก 

 

๑๔ บริษัทสตาร์ บีด อินดัสทรี จํากัด ๘๓/๑ ม.๗ ผลิตลูกแก้ว
สะท้อนแสง 

 

๑๕ บริษัทชาติอัจฉรา จํากัด โฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๓๒๙ ม.๓ 

การขุดหรือลอก
กรวดทรายหรือดิน 

 

๑๖ บริษัทไทยเกษมแกรนิต จํากัด ๑๖ ม.๗ แปรรูปหินอ่อน
และแกรนิต 

๐๓๖-๒๔๕๕๕๖ 

๑๗ บริษัทจีไอ วีซีเค จํากัด ๑๕๐/๘ ม.๓ ประกอบชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์ 

 

๑๘ บริษัทเอ.ซี.ที.ออโต้ซัพพลาย จํากัด ๑๗๘/๒๔ ม.๗ ผลิตชิ้นส่วนและ  
อุปกรณ์รถยนต์ 
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ลําดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเภทกิจการ โทรศัพท์ 
๑๙ บริษัทปิยะพรอินเตอร์เอโกรโลยี จํากัด โฉนดที่ดินเลขที่ 

๓๔๘๔ 
การเพาะเชื้อเห็ด  

๒๐ บริษัทเอ็น.ที.เอช.แก๊สเทค จํากัด ๘ ม.๙ แบ่งบรรจุก๊าซ
อาร์กอน 
ออกซิเจน 
ไนโตรเจน 

 

๒๑ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สระบุรี ที ไอ จี แก๊ส โฉนดเลขที่
๔๔๐๐๔., 
๔๔๐๐๒,๔๔๑๐๓ 
ม.๗ 

แบ่งบรรจุก๊าซ
อาร์กอน 
ออกซิเจน 
ไนโตรเจน 

 

๒๒ ห้างหุ้นส่วนจํากัด รวมก๊าซ ๑๙๒/๒๕ ม.๙ แบ่งบรรจุ
ออกซิเจนเหลว 

 

๒๓ ทับกวางออกซิเจน ๑๙๒/๓ ม.๙ บรรจุออกซิเจนลง
ถัง 

๐๓๖-๓๕๗๒๕๑ 

๒๔ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิธิกร เอ็นจิเนียริ่ง ๘๑/๒๖ ม.๗ ผลิตประกอบ
ดัดแปลงหรือ
ซ่อมแซม
เครื่องจักรสําหรับ
อุตสาหกรรม
ซีเมนต์ 

 

๒๕ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทับกวางโลหะกิจ ๕๙/๓๗ ม.๙ กลึง เชื่อมโลหะ ๐๓๖-๓๕๗๔๔๕ 

๒๖ ห้างหุ้นส่วนจํากัด โกศลพัฒนกิจ ๑๙๒/๗ ม.๙ ทําถังบรรจุน้ํามัน
ปูนซีเมนต์ 

๐๓๖-๓๕๗๐๑๗ 

๒๗ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรพระพรหม ขนส่ง นส.๒ ก เล่ม ๑ 
หน้า ๑๓๘ เลขที่ 
๒ ม.๕ 

ขุดดินหรือลอก
กรวดทรายหรือดิน 

 

๒๘ บ่อดินดาวน้อย ม.๕ ขุดดินเพ่ือจําหน่าย  

๒๙ ส.สมใจ ๗๓/๒ ม.๗ ล้างพลาสติก  

๓๐ ศรีโสภา ๓๖ ม.๗ ผลิตปูนขาว ๐๓๖-๓๕๗๐๒๓, 
๐๓๖-๓๕๗๓๐๗ 

๓๑ มณีพันธ์อิฐบล็อค ๗๙/๑ ม.๗ ผลิตคอนกรีต
บล็อค 

 

๓๒ ส.จักรกล ๑๙๒/๓ ม.๙ ผลิตถังเหล็กเพ่ือ
บรรจุปูนซีเมนต์ผง 

๐๓๖-๓๕๗๒๕๑ 
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ลําดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเภทกิจการ โทรศัพท์ 
๓๓ ช.การช่าง ๕๙/๑๓-๑๔ ม.๙ กลึง เจาะ คว้าน 

กัด ใส เจียร และ
เชื่อมโลหะท่ัวไป 

 

๓๔ วงศ์ชนก ๒๔๕/๙ ม.๙ งานโลหะ กลึง 
เชื่อมเหล็กและ
ซ่อมรถยนต์ 

 

๓๕ สมชาติแทรกเตอร์ ๑๗๘/๑๐-๑๔ ม.
๗ 

ซ่อมแซมรถ
แทรกเตอร์ 

๐๘๑-๔๐๖๐๘๘๖ 

๓๖ พงศ์ศิริห้องเย็น 
 

 ห้องเย็น  

 

6.5  การพาณิชย์ และเศรษฐกิจ 
สินค้าหนึ่งต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

๑.   ถั่วทอดสมุนไพร    หมู่ที่ ๙ ต.ทับกวาง ผลิตโตย นางสมใจ  มีเจตนา 
๒.   หมูสวรรค์   หมู่ที่ ๗ ต.ทับกวาง ผลิตโดย นางสมพร  เพ็งแพง (น้อยหมูสวรรค์) 
๓.   ขนมเปี๊ยะปิ้ง   หมู่ที่ ๕ ต.ทับกวาง ผลิตโดย นางวิไล  เชียงศรี 
๔.   หมูเส้น    หมู่ที่ ๒ ต.ทับกวาง ผลิตโดย นางอมลรุจี  พามะณี 
๕.   ผ้าบาติก   หมู่ที่ ๑ ต.ทับกวาง ผลิตโดย ชุมชนบ้านเขามัน 
๖.   พรมเช็ดเท้า   หมู่ที่ ๑๐ ต.ทับกวาง ผลิตโดย นางคํากอง  ปลิงกระโทก 
๗.   ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุุน  หมู่ที่ ๙ ต.ทับกวาง ผลิตโดยชุมชนเจริญพร 
๘.   น้ําแข็งเกล็ดหิมะ   หมู่ที่ ๗ ต.ทับกาง ผลิตโดย นางอรทัย  มากท้วม 

 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.๑  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในตําบลทับกวาง  นับถือศาสนาพุทธ 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ได้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ได้แก่   

  -  ประเพณีลอยกระทง    
   -  ประเพณีสงกรานต์   
   -  เทศกาลวันขึ้นปีใหม่  
   -   เทศกาลเข้าพรรษา  และ  
           -  การบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน   ซ่ึงคงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งสิ้น 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภาษาท้องถิ่น 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตําบลทับกวางจะใช้ภาษากลางและภาษาท้องถิ่น  คือภาษาลาว  
เนื่องจากทับกวาง   ซ่ึงแต่เดิมเรียกว่า  บ้านลาว  ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสาย  บรรพบุรุษที่สืบเนื่องมาจากลาว
อพยพที่พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้า  ให้ต้อนมาจากนครเวียงจันทร์  ภาษาที่ใช้จึงมีสองภาษาคือภาษากลาง 
และภาษาลาว 
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7.4   สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าท่ีขึ้นชื่อของตําบลทับกวาง  ประกอบด้วย 

๑.   ถั่วทอดสมุนไพร     
๒.   หมูสวรรค์    
๓.   ขนมเปี๊ยะปิ้ง    
๔.   หมูเส้น หมูฝอย     
๕.   ผ้าบาติก    
๖.   พรมเช็ดเท้า    
๗.   ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุุน   
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 ภูเขา 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตําบลทับกวางจะมีภูเขาล้อมรอบ  ทําให้ภูเขาถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญใน
พ้ืนที่ของตําบลทับกวาง 
 8.2  คุณภาพของทรัพยากร 
  ทรัพยากรต่างๆ  ในเขตเทศบาลเมืองทับกวางมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น  แหล่งน้ํา  
ภูเขา  หรือปุาไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  คติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่งคงและย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมไทยมีความเป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ําน้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ปี 2560-2564) 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมที่บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีต่างๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติปละ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ 
  (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
  (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2) ยุทธศาตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  3) ยุทธศาตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งแลย่ังยืน 
  6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ       
ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนเดือน
กรกฎาคม 2559 พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี 
  วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุน และแท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญา 
และนวัตกรรมที่แข่งขันได้ระดับสากล” 
  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน
เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกับระหว่าง
เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศ
ของแม่น้ําเจ้าพระยา/ปุาสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยนวัตกรรมแห่งชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน เดือน
กันยายน 2559 ) 
  วิสัยทัศน์ “เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข” 
  พันธกิจ :  
   1. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
   3. จัดให้มีการคุ้มครอง ปูองกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อย
โอกาสเพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
   4. จัดให้มีการบริหารภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็ว
และมีคุณภาพ 
   5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
มอบหมายหรือที่มีหมายกําหนด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูปัญญาไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557 – 2561)
 วิสัยทัศน์  

“สระบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนําด้านการศึกษา ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม น้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”  

  เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินงาน 7 ด้าน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่กรบริหารจัดการที่ดี 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.
2561-2564) 
  วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและ
ศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา+ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น ขนบธรรมเนียม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง มีดังน้ี 

 2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “ทับกวางน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมก้าวไกล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
 Be livable Tubkwang, progress economic, develop society and step into ASEAN 

 2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง  จึงกําหนดยุทธศาสตร์  
เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย  กลยุทธ์กรพัฒนา  เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตรง
ตามเปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไว้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
   กลยุทธ์ที่ 1.3 วางผังเมืองและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการวาง     
ผังเมือง 
   กลยุทธ์ที่ 1.4 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษา สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน   
หย่อนใจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน 
   กลยุทธ์ที ่2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
   กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ 2.6 แนวทางการพัฒนาสถานธนานุบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 
   กลยุทธ์ที่ 3.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวันสําคัญต่างๆ 
   กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสา ธารณสุข และ บ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริม ปูองกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 4.4 แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

   กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 
   กลยุทธ์ที่ 5.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ์ที่ 5.3 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
   กลยุทธ์ที่ 5.4 สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ ฯ 
   กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.3 พันธกิจกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
       เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตรงตามเปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวางแนวทาง
พันธกิจ หลักการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งจัดระเบียบ
ด้านจราจรการคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งเสริมการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
  4. ส่งเสริมคุณภาพและบริการด้านสาธารณสุข 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางาน สร้างระบบการบริหาร
การจัดการที่ด ี
 2.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  2. ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาดปลอดมลพิษ มีสวนสาธารณะและสถานที่พัก 

ผ่อนหย่อนใจเพียงพอสําหรับประชาชน 
  3. จัดการด้านผังเมืองและการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ 
  4. ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
  6. ระบบการจัดเก็บการคัดแยกและกําจัดขยะได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
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  7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย
และชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยว 
  8. อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่สืบไป 
  9. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพแบบ
ครบวงจรทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการปูองกันโรค 
  10. สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ เอก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
  11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  12. บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  13. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น  
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากการที่ได้จัดให้มีเวทีประชาคมของเทศบาลเมืองทับกวาง  ซ่ึงได้เชิญชวนประชาชน  
คณะกรรมการชุมชน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพ้ืนที่ตําบลทับกวาง  เข้า
ร่วมประชุมประชาคมเพ่ือนําเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนและหมู่บ้าน  ซ่ึงทําให้
ได้รับข้อมูลความต้องการของประชาชนมาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปัญหา  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองทับกวาง  ซ่ึงข้อมูลที่ได้สามารถนํามาวิเคราะห์และสรุป
สถานการณ์ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลทับกวางได้ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  ถนนชํารุด  เสียหาย  และบางเส้นทางเป็นถนนลูกรัง 
-  ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอเนื่องจากมีพ้ืนที่กว้าง 
-  น้ําประปาไม่เพียงพอ 
- ลานกีฬาอเนกประสงค์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

2. ด้านเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

3.   ด้านสาธารณสุข 
 - ปัญหาการกําจัดขยะ 
 - ปัญหาด้านมลภาวะ 
๔.  ด้านการเมืองการบริหาร 
 - การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 
 - งบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด 
๕.  ด้านสังคม 
 - ปัญหายาเสพติด 
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ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT)  ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 จากปัญหาที่ได้พบและได้นํามาวิเคราะห์และสรุปสภาพการณ์  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง  สรุปโดยใช้เทคนิค SWOT  Analysis  ได้ดังนี ้
จุดแข็ง 

1.  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่
2.  มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตร 

3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างของส่วนราชการมีความเหมาะสม 
4.  มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการบริการ 
5. มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

จุดอ่อน 
๑.  งบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด 
๒.  มีพ้ืนที่กว้างทําให้การจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง 
๓.  ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น 

โอกาส 
๑.  การคมนาคมสะดวก 
2.  ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ 
3.  พนักงานและเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

อุปสรรค 
๑. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม 
๒. ประชากรแฝงมีจํานวนมาก 
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4  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรีกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

ยุทธศาสตร์ ๒๐  ปี 
 

 
 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

 

 

 

 

ยุทธฯ 1 เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอยา่ง
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธฯ 2 เศรษฐกิจขยายตัว
ด้วยการค้าส่งค้าปลีกและ
เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเข้มข้นขึ้น 

ยุทธฯ 3 คนไทยมีศักยภาพ
และสามารถปรับตัวรองรับ
บริบทการพัฒนาในอนาคต 

ยุทธฯ 4 สังคมไทยมีความ
เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ํา
น้อย 

ยุทธฯ 5 เศรษฐกิจ
และสังคมพัฒนาอย่าง
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธฯ 6 ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  
รับผิดชอบ โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และประชาชนมีสว่นร่วม 

ยุทธฯ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
  

ยุทธฯ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธฯ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ยุทธฯ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

ยุทธฯ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือ
กับสถานประกอบการชุมชนเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์ 

เสริมความโดดเด่นของการท่องเท่ียวด้วยการ
ผสมผสานกันระหวา่ง Techology  

ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ธรรมชาติ  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับ
สถานประกอบการชุมชนเพือ่ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์ 

เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม
การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ของแม่น้าํ 
เจ้าพระยา/ปุาสกั และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 

พัฒนาผังเมือง 
และการจัดการ 
Logistics 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในกลุ่ม

จังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน ๑ 

ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว
ในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างขีดความสามารถใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพ
ตามวิถีภูมปิัญญาไทย 

เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะ 

ตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
เทศบาล 

 

กลยุทธ ์ 
 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ 
อย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาการศึกษา และทํานุบาํรุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาด้านสาธารณสุขและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
สู่การบริหารจัดการท่ีดี 

-โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
-โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง โครงข่าย
คมนาคม 

- โครงการพัฒนา  ปรับปรุง ภูมิทัศน์ 
สวนหย่อม 

- โครงการพัฒนาปรับปรุง  การจราจร
ให้มีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

-โครงการส่งเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชน 

-โครงการพัฒนาการท่องเท่ียว 

- โครงการพัฒนาสถานธนานุบาล 

-โครงการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพ
การศึกษารองรับประชาคมอาเซียน 

- โครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบทอดจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวันสําคัญต่างๆ 

-โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
- โครงการส่งเสริม ปูองกัน และรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

- โครงการปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

-โครงการอบรมพนักงานเทศบาล 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

-โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ ์

-โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

-โครงกรพัฒนาการจัดเกบ็รายได้ 

-พัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง บํารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

-พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจร 
- วางผังเมืองและสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับผังเมือง 

-พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
สังคม 

-ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง 
-ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน 

-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

-สนับสนุนการจัดการศึกษา  ท้ังใน
ระบบ  นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

-อนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบทอดจารีตประเพณี  
วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วันสําคัญต่างๆ 

 

-พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 

-ปรับปรุง  พัฒนาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 

- ส่งเสริม  ปูองกัน และรักษาสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

-พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-ก่อสร้าง ปรับปรุงบํารุงรักษาอาคาร
สถานท่ีและจัดกาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 

-สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
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4.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ 

 

 

พันธกิจ 

 

 

 

 

เปูาประสงค์ 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม พร้อมท้ังจัดระเบยีบด้านจรจร 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน
และสังคมเพ่ือยกระดับคณุภาพชีวติ 

ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสรมิการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน 

ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้าน
สาธารณะสุข 

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมี

คุณภาพ เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพ ประสิทธิภาพใน

การทํางานสร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี 

-ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้
มาตรฐาน 
-ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาดปลอด
มลพิษ 
-จัดการด้านผังเมืองและการจราจรให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นระบบ 

-ประชาชนในเขตเทศบาลมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
-ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการ
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

 

-อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
-เยาวชน ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ 
-ระบบการจดัเก็บ การคัดแยกกําจัดขยะ
ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 

-บุคคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะในการปฏิบัต ิ
-มีการบริหารจัดการโดยยดึหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

 

-สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดบัก่อนประถมศึกษาและ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีคณุภาพ เพ่ือก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-ส่งเสรมิด้านการสาธารณสุข โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งการสรา้งสุขภาพ 
การรักษาพยาบาลและการปูองกันโรค 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงข่ายคมนาคม 

พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ 
อย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

พัฒนาด้านสาธารณสุขและ
บริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตสิวล. 

พัฒนาเสรมิสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง 
Strategy Map 

ทับกวางน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมก้าวไกล พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
Be livable Tabkwang , progress economic , develop society and etep into ASEAN 
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ยุทธศาสตร์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงข่ายคมนาคม 

พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ 
อย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

พัฒนาด้านสาธารณสุขและ
บริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตสิวล. 

พัฒนาเสรมิสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

-พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บํารุงรักษา ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
-พัฒนาและปรับปรุงระบบ
การจราจร 
-วางผังเมืองและสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
เก่ียวกับการวางผังเมือง 
-ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
สถานท่ีท่องเที่ยว และสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

-สนับสนุนการจัดการศึกษา ท้ัง
ในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
-อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถ่ินและวันสําคัญต่างๆ 
-พัฒนายกระดับคณุภาพ
การศึกษา 

-พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวสัดิการ
สังคม 
-ส่งเสรมิละสนับสนุนชุมชนให้ 
เข็มแข็ง 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนสินคา้หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้า
ชุมชน 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ 
-ส่งเสรมิสนับสนุนการท่องเที่ยว 
-พัฒนาสถานธนานุบาล 

-พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 
-ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-ส่งเสรมิ ปูองกัน และรักษาสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
-การปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล 
-ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
อาคารสถานท่ีและจดัหาเครื่องมือ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
-ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได ้
-สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของประชาชน 
-พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-พัฒนาให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมด้านต่างๆ 
-แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
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4.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์  

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความ 

ก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับส
นุน 

2561 2562 2563 2564 

1.ส่งเสรมิ
การค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยวใน
อุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
ให้ได้
มาตรฐาน 

1. สรา้งระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในเขต
พ้ืนที่ตําบลทับกวาง
ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึง  
โดยควบคมุให้
สอดคล้องกับผัง
เมืองรวม 

2. ภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ี
ตําบลทับกวาง   
มีความสวยงาม  
สะอาดปลอดมลพิษ 
มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ และ
สถานท่ีราชการมี
ความเหมาะสม 
สวยงาม เป็น
ระเบียบ 

1.โครงการในการ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
ได้มาตรฐานในพ้ืนท่ี 

2. ถนนท่ีปลอดภยั
จากอุบัติเหตุ  
3. โครงการ
ปรับปรุงบํารุงรักษา
พ้ืนที่พักผ่อนหย่อน
ใจและสถานท่ี
ราชการที่มีความ
เหมาะสม  

50 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

50 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

50 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

50 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

ปีละ  50 
โครงการ 
 

 

 

 

ปีละ  2    
โครงการ 
 

 

ปีละ  1 
โครงการ 

-พัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุง  
บํารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
-ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บํารุงรักษา
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและ
สถานท่ีราชการ 

1.โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง  
บํารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
2.โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์
สวนหย่อม 

3.โครงการ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุงสถานท่ี
ราชการ 

กองช่าง สํ า นั ก
ปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความ 

ก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

1.เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
กระบวนการ
ผลิตสินค้าและ
บริการให้ได้
มาตรฐาน 

2. เสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
สังคมคณุภาพ
ตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 

 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาคน 
สังคม 
เศรษฐกิจ 
อย่างมี
คุณภาพ 

๑.
ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
๒.
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

1. ร้อยละที่
เพ่ิมข้ึนของ
จํานวน
ประชาชนท่ีมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

๒. ร้อยละของ
ความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน 

1 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๑ 

1 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๑ 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
 

 

ปีละ  ๑  
โครงการ 
 

 

ปีละ  ๑  
โครงการ 

-พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสวสัดิการสังคม 

-ส่งเสรมิสนับสนุน
การเกษตร  การ
บริหารและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 
-ส่งเสรมิสนับสนุน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1.โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

2.โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

3.โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

5. โครงการ
ฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

สํานักปลดั 

 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลดั 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท. เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริม
การค้าการ
ลงทุนการ
ท่องเที่ยว
ใน
อุสาหกรรม
ที่เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

 

1.การพัฒนา
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

 

-การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
- 

1.  เยาวชน
และประชาชน
มีจิตสาํนึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและดูแล
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมด้าน
การสาธารณสุข
การปูองกันโรค
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

3. การจดัเก็บ
การคัดแยกขยะ
ได้รับการ
พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จํานวน
โครงการใน
การจัดการ
บริการ
สาธารณสุข 

2. จํานวน
โครงการใน
การให้ความรู้
เก่ียวกับการ
จัดการขยะ 

3. จํานวน
โครงการที่
ปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

ปีละ  1 
โครงการ 
 

 

ปีละ 2 
โครงการ 
 

 

 

ปีละ 1 
โครงการ 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม 

-ปรับปรุง
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

-ส่งเสรมิ 
ปูองกันและ
รักษาสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

-การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1.โครงการ
รณรงค์
รักษาความ
สะอาด 

2. โครงการ
ณรงค์
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

3. โครงการ
รณรงค์คัด
แยกขยะ 

4. โครงการ
มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

สํานักปลดั 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

1..เสริมสรา้ง
ความมั่นคงและ
สังคมคณุภาพ
ตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3. ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
และทํานุ
บํารุง
ศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.อนุรักษ์สืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถ่ินอยู่
สืบไป 

2. การ
จัดการศึกษา
ในระดับก่อน
ประถมศึกษา
ให้ได้
มาตรฐาน
และมี
คุณภาพ 

 

 

1 . ร ะ ดั บ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ
ของการบริหาร
การศึกษา 
2 . ร ะ ดั บ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ
ข อ ง ก า ร
ดําเนินงาน 

3 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

15 

3 

 

 

 

 

 

 

15 

3 

 

 

 

 

 

 

15 

ปี ล ะ  3 
โครงการ 

 

 

 

 

 

ปีละ 15 
โครงการ 

-สนับสนุนการ
จัดการศึกษาทั้ง
ในระบบและ
นอกระบบ
การศึกษา 
-อนุรักษฟ้ื์นฟู 

สืบทอด จารตี
ประเพณี 
วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและ 

วันสําคัญต่างๆ 

1.โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบทอดจารตี
ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
และวันสําคัญ
ต่างๆ 

2. โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลัด 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

1.เสริมสร้างระบบ
บริการสาธารณะ
ตามหลักธรรมาภิ
บาลและมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

1. พัฒนาองค์กร
และบุคลากรสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี

การพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากรสู่
การบริหาร
จัดการที่ด ี

1.บุคลากร
ของเทศบาล
เมืองทับกวาง
ได้รับการ
พัฒนาความรู้
ทักษะในการ
ปฏิบัติมี
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.การบริหาร
จัดการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

3.การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

 

 

 

1.จํานวน
โครงการในการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของบุคลากร
ท้องถ่ิน 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

ปี ล ะ  2  

โครงการ 

 

 

 

ปี ล ะ  ๑ 
โครงการ 

1.พัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ของบุคลากร
ท้องถ่ิน 

2.พัฒนา
ระบบบรหิาร
องค์กร 
3.สร้างเสริม
พัฒนา
ประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

-โครงการ
พัฒนา
บุคลากร
ของ
เทศบาล 

-โครงการ
อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
พนักงาน 
ลูกจ้าง 

ทุกกอง สํานักปลัด 
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ส่วนที่  3   
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับ
ผิดขอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 

งานไฟฟูาถนน เคหะและชุมชน 

กองช่าง สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 

2 พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อย่างมี
คุณภาพ 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

สังคมสงเคราะห์ 

กอง
สวัสดิการ, 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลัด 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

งบกลาง งบกลาง 

งานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานบริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

การศึกษา 

กอง
การศึกษา สํานักปลัด 

งานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน 

สาธารณสุข กอง
สาธารณสุข 

สํานักปลัด 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 

สํานักปลัด สํานักปลัด 
บริหารทั่วไปเก่ียวกับ

การศึกษา 
การศึกษา 

การรักษาความสงบภายใน การรักษาความสงบภายใน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสราง
โครงขายคมนาคม

- -                 38 251,494,648  112 323,812,528  21 65,926,720    6 24,235,000    177 665,468,896       

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ - -                 24 29,568,800    25 31,602,000    25 32,652,000    25 17,552,000    99 111,374,800       

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน

- -                 56 16,505,600    56 17,143,865    56 17,143,865    56 17,193,865    224 67,987,195         

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

- -                 32 6,653,548      38 19,955,000    35 12,455,000    34 14,175,000    105 53,238,548         

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2 600,000         40 24,695,000    39 156,902,000  22 8,710,000      20 7,710,000      123 198,617,000       

รวมทั้งส้ิน 2 600,000         190 328,917,596  270 549,415,393  159 136,887,585  141 80,865,865    728 1,096,686,439    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  5  ปป ๒๕๖5ป ๒๕61

แบบ ผ.01 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  5  ปป ๒๕๖5ป ๒๕61

แบบ ผ.01 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสราง
โครงขายคมนาคม

  ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน - -                  1 1,500,000       1 1,500,000       1 1,500,000       1 1,500,000       4 6,000,000            

  ๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา - -                  37 249,994,648   111 322,312,528   20 64,426,720     5 22,735,000     173 659,468,896        

รวม - -                  38 251,494,648   112 323,812,528   21 65,926,720     6 24,235,000     177 665,468,896        

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ

  ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห - -                  - -                  1 250,000          1 250,000          1 250,000          3 750,000               

  ๒.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน - -                  13 3,970,000       13 3,970,000       13 3,970,000       13 3,970,000       52 15,880,000          

  ๒.3 แผนงานงบกลาง - -                  3 21,298,800     3 23,082,000     3 24,132,000     3 9,032,000       12 77,544,800          

  ๒.4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - -                  6 1,700,000       6 1,700,000       6 1,700,000       6 1,700,000       24 6,800,000            

  ๒.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป - -                  2 2,600,000       2 2,600,000       2 2,600,000       2 2,600,000       8 10,400,000          

รวม - -                  24 29,568,800     25 31,602,000     25 32,652,000     25 17,552,000     99 111,374,800        
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  5  ปป ๒๕๖5ป ๒๕61

แบบ ผ.01 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน

  ๓.๑ แผนงาน การศึกษา - -                  51 14,805,600     51 15,443,865     51 15,443,865     51 15,493,865     204 61,187,195          

  ๓.๒ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - -                  5 1,700,000       5 1,700,000       5 1,700,000       5 1,700,000       20 6,800,000            

รวม - -                  56 16,505,600     56 17,143,865     56 17,143,865     56 17,193,865     224 67,987,195          

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

  ๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข - -                  26 5,254,548       32 18,556,000     29 11,056,000     28 12,776,000     87 47,642,548          

  ๔.2 แผนงาน สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน - -                  6 1,399,000       6 1,399,000       6 1,399,000       6 1,399,000       18 5,596,000            

รวม - -                  32 6,653,548       38 19,955,000     35 12,455,000     34 14,175,000     105 53,238,548          
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  5  ปป ๒๕๖5ป ๒๕61

แบบ ผ.01 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป - -                  11 6,933,000       9 6,740,000       8 5,240,000       8 5,240,000       36 24,153,000          

  ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน - -                  9 1,970,000       8 1,470,000       10 2,170,000       8 1,170,000       35 6,780,000            

  ๕.๓ แผนงาน สาธารณสุข - -                  3 8,900,000       3 8,400,000       1 500,000          1 500,000          8 18,300,000          

  ๕.4 แผนงาน เคหะและชุมชน - -                  1 500,000          1 500,000          1 500,000          1 500,000          4 2,000,000            

  ๕.5 แผนงาน การศึกษา 2 600,000          16 6,392,000       18 139,792,000   2 300,000          2 300,000          40 147,384,000        

รวม 2 600,000          40 24,695,000     39 156,902,000   22 8,710,000       20 7,710,000       123 198,617,000        

รวมทั้งส้ิน 2 600,000         190 328,917,596  270 549,415,393  159 136,887,585  141 80,865,865    728 1,096,686,439    



 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสราง
โครงขายคมนาคม

- -                 38 251,494,648  112 323,812,528  21 65,926,720    6 24,235,000    177 665,468,896       

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ - -                 24 29,568,800    25 31,602,000    25 32,652,000    25 17,552,000    99 111,374,800       

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน

- -                 56 16,505,600    56 17,143,865    56 17,143,865    56 17,193,865    224 67,987,195         

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

- -                 32 6,653,548      38 19,955,000    35 12,455,000    34 14,175,000    105 53,238,548         

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2 600,000         40 24,695,000    39 156,902,000  22 8,710,000      20 7,710,000      123 198,617,000       

รวมทั้งส้ิน 2 600,000         190 328,917,596  270 549,415,393  159 136,887,585  141 80,865,865    728 1,096,686,439    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  5  ปป ๒๕๖5ป ๒๕61

แบบ ผ.01 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  5  ปป ๒๕๖5ป ๒๕61

แบบ ผ.01 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสราง
โครงขายคมนาคม

  ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน - -                  1 1,500,000       1 1,500,000       1 1,500,000       1 1,500,000       4 6,000,000            

  ๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา - -                  37 249,994,648   111 322,312,528   20 64,426,720     5 22,735,000     173 659,468,896        

รวม - -                  38 251,494,648   112 323,812,528   21 65,926,720     6 24,235,000     177 665,468,896        

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ

  ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห - -                  - -                  1 250,000          1 250,000          1 250,000          3 750,000               

  ๒.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน - -                  13 3,970,000       13 3,970,000       13 3,970,000       13 3,970,000       52 15,880,000          

  ๒.3 แผนงานงบกลาง - -                  3 21,298,800     3 23,082,000     3 24,132,000     3 9,032,000       12 77,544,800          

  ๒.4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - -                  6 1,700,000       6 1,700,000       6 1,700,000       6 1,700,000       24 6,800,000            

  ๒.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป - -                  2 2,600,000       2 2,600,000       2 2,600,000       2 2,600,000       8 10,400,000          

รวม - -                  24 29,568,800     25 31,602,000     25 32,652,000     25 17,552,000     99 111,374,800        
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  5  ปป ๒๕๖5ป ๒๕61

แบบ ผ.01 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน

  ๓.๑ แผนงาน การศึกษา - -                  51 14,805,600     51 15,443,865     51 15,443,865     51 15,493,865     204 61,187,195          

  ๓.๒ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ - -                  5 1,700,000       5 1,700,000       5 1,700,000       5 1,700,000       20 6,800,000            

รวม - -                  56 16,505,600     56 17,143,865     56 17,143,865     56 17,193,865     224 67,987,195          

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

  ๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข - -                  26 5,254,548       32 18,556,000     29 11,056,000     28 12,776,000     87 47,642,548          

  ๔.2 แผนงาน สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน - -                  6 1,399,000       6 1,399,000       6 1,399,000       6 1,399,000       18 5,596,000            

รวม - -                  32 6,653,548       38 19,955,000     35 12,455,000     34 14,175,000     105 53,238,548          
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  5  ปป ๒๕๖5ป ๒๕61

แบบ ผ.01 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป - -                  11 6,933,000       9 6,740,000       8 5,240,000       8 5,240,000       36 24,153,000          

  ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน - -                  9 1,970,000       8 1,470,000       10 2,170,000       8 1,170,000       35 6,780,000            

  ๕.๓ แผนงาน สาธารณสุข - -                  3 8,900,000       3 8,400,000       1 500,000          1 500,000          8 18,300,000          

  ๕.4 แผนงาน เคหะและชุมชน - -                  1 500,000          1 500,000          1 500,000          1 500,000          4 2,000,000            

  ๕.5 แผนงาน การศึกษา 2 600,000          16 6,392,000       18 139,792,000   2 300,000          2 300,000          40 147,384,000        

รวม 2 600,000          40 24,695,000     39 156,902,000   22 8,710,000       20 7,710,000       123 198,617,000        

รวมทั้งส้ิน 2 600,000         190 328,917,596  270 549,415,393  159 136,887,585  141 80,865,865    728 1,096,686,439    
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา เพื่อจายคาขยายเขต
ไฟฟาภายใน ต.ทับกวาง

หมู ๑ - ๑๐ ต.ทับกวาง - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระดับผลสําเร็จ
ของโครงการ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ

กองชาง

-              1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     

-              1                 1                 1                 1                 รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

รวม

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงขยายทอประปา
หมูบาน ชุมชนดินสอพอง 
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีนํ้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

 - ชนิดทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 2 น้ิว ความ
ยาว 500 เมตร

- 50,000 50,000 50,000 50,000 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีนํ้า เพื่อการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

2 ซอมสรางถนน คสล. สายซับ
มะฝอ หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 -ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 350 เมตร หนา 
0.20 เมตร

- 1,680,000 1,680,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

3 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร 
บริเวณถนนเทศบาล 5

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 - ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา
 0.20 เมตร

- 17,000,000 17,000,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

4 กอสรางขยายผิวจราจร คสล. 
เปน 4 ชองจราจร บริเวณสี่
แยกหนองปู93

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 - พื้นที่กอสราง 4,500 
ตารางเมตร หนา 0.25 เมตร

- 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

5 ติดต้ังเสาเหล็กไฟฟา สูง 12 
เมตร บริเวณซอยเงินออน 
และชุมชนเจริญพร หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนภายใน
เขตเทศบาลไดรับสะดวก
และความปลอดภัย

 - พรอมหลอดเมทัลฮาไลด 
ขนาด 400 W ชุดตอเสา 1 
ตน พรอมฐานและอุปกรณ
ครบชุด

- 190,000 190,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

6 ติดต้ังกลองวงจรปด จํานวน 
10 ชุด บริเวณหมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

 - กลองวงจรปด จํานวน 10
 จุด พรอมอุปกรณบันทึกภาพ
 และจอภาพ

- 3,000,000 3,000,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง

7 ติดต้ังกลองวงจรปดในชุมชน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

ติดต้ังกลองวงจรปดไมนอย
กวา 10 จุด ในเเตละชุมชน 
จํานวน 3 ชุมชน

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง

8 งานเรียงหินใหญ  บริเวณ
ชุมชนดินสอพอง หมูที่ 7

เพื่อปองกันการพังทลาย
ของหนาดิน

พื้นที่ 180 ตารางเมตร - 550,000 550,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ลดการพังทลายของหนา
ดิน

กองชาง

9 กอสรางถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต จากบานซับมะฝอ 
หมูที่ 3 ถึงถนนเทศบาล 3

เพื่อประชาชนที่สัญจร    
 ไป-มา ไดรับความสะดวก

 - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00
 เมตร ยาว 5,000 เมตร 
หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 30,000 ตารางเมตร

- 10,500,000 10,500,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

10 โครงการปรับปรุงถนน แอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนชุมชน
คุมไผทอง (ชุมชนคุมไผทอง)

เพื่อใหถนนอยูในสภาพที่
ดีและไดมาตรฐาน

 - ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 620.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ซอมสรางไมนอยกวา 2,480
 ตารางเมตร พรอมปรับปรุง
ปากรางระบายนํ้า คสล. 
พรอมตีเสนจราจร

990,000 990,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

11 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. บริเวณเพชรไผทอง
 ซอย 14 หมูที่ 2 (ชุมชน
เพชรไผทอง)

เพื่อใหรางระบายนํ้าอยู
ในสภาพดีและไดมาตรฐาน

 - กอสรางรางระบายนํ้า กวาง
 0.50 เมตร ยาว 233.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

- 935,000 935,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบาน สท.แกว หมู
ที่ 6 (ชุมชนบานโปงพัฒนา)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได
มาตรฐานสะดวกตอการ
สัญจร

 - กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 255.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,503.64 ตารางเมตร

- 1,653,000 1,653,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร
ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



38

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

13 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล. หมูบานออมเงิน 
หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก

 ปรับปรุงพื้นที่ซอมแซมถนน 
คสล. 500.00 ตารางเมตร

- 500,000 500,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศฐาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณบานสารวัตรมงคล 
ชุมชนบานปาแดง หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว
 190 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 1,140 ตารางเมตร

- 1,026,000 1,026,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

15 โครงการปรับปรุงถนน โดย
ลาดยางพาราแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล
 5 ชวงสี่แยกหอนาฬิกาถึงสี่
แยกหนองปู 93 รานรับซ้ือ
ของเกา หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 โดยวิธีลาดยางพาราแอส
ฟลทคอนกรีต พรอมตีเสน
จราจร ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,050.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 
11,200.00 ตารางเมตร

- 4,900,000 4,900,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

16 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางพาราแอสฟลท
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
บริเวณสถานีวิจัยทับกวาง 
หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 โดยวิธีลาดยางพาราแอส
ฟลทคอนกรีต พรอมตีเสน
จราจร ขนาดกวางขางละ 
6.00 เมตร ยาว 2,470.00 
เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 14,820 ตาราง
เมตร

- - 8,892,000 8,892,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน

กองชาง

17 โครงการติดต้ังสัญณาณไฟ
จราจร บริเวณสี่แยกเขามัน 
ถนนเทศบาล 4 หมูที่ 1,3,6

เพื่อประชาชนที่สัญจร
ไป-มาไดรับความสะดวก

 บริเวณสี่แยกเขามัน ถนน
เทศบาล 4 หมุที่ 1,3,6 
พรอมตูควบคุมไฟสัญญาณไฟ
จราจร ระบบ FIXED TIME 
เสาเหล็กไฟจราจร ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4 น้ิว โดย
สัญญาณแบบ LED ชนิด 4 
ดวงโคม

- 1,500,000 1,500,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ชุมชนเหนือวัดทับกวาง หมูที่
 4

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 720.00
 ตารางเมตร

- 486,680 486,680 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

19 โครงการกอสรางผิวทางพารา
แอสฟลทคอนกรีต บริเวณ
ซอยแยกถนนมิตรภาพ เขา
วัดทับกวาง หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 243.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 1,215.00 ตาราง
เมตร

- 564,800 564,800 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

20 โครงการกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก สนามเด็กเลน 
ชุมชนหัววังยาว หมูที่ 4

เพื่อใหเด็กและประชาชน
ใชในการออกกําลังกาย

 ลานหนา 0.10 เมตร พื้นที่
กอสราง 359.10 ตารางเมตร

- - 150,360 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

เด็กและประชาชนไดใช
ในการออกกําลังกาย

กองชาง

21 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ชุมชนหนองผักบุง 
บริเวณหนาบริษัทซันไชน  
หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัวนํ้า
ไมทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 80.00 เมตร 
พรอมฝารางเหล็ก

- - 360,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

แกปญหานํ้าทวม กองชาง

22 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ชุมชนหนองผักบุง 
ถึงคอสะพานเขาชุมชนดินสอ
พอง หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัวนํ้า
ไมทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 300.00 เมตร 
พรอมฝารางเหล็ก

- - 1,350,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

แกปญหานํ้าทวม กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
บริเวณคอสะพาน ชุมชนบาน
โคกพัฒนา หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 
เมตร ยาวรวม 10.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 65.00 ตาราง
เมตร

- 50,000 50,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

24 โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวาง
ความสูง 7.00 เมตร บริเวณ
สํานักสงฆถ้ํานาคราชถึงวัด
ถ้ําพระโพธิสัตว หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ติดต้ังไฟฟาสองสวาง ความ
สูง 7.00 เมตร พรอมหลอด 
แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 
วัตต จํานวน 200 ตน พรอม
ติดต้ังกลองวงจรปด ชนิด
เครือขายพรอมอุปกรณ 
จํานวน 19 ชุด

- 15,323,000 - - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอย 2 ชุมชนสะพานสอง 
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 227.00 เมตร 
หนา 0.15 และขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว
 78.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุง คสล.
 ไมนอยกวา 1,085.00 
ตารางเมตร พรอมปรับปรุง
ฝาบอพักฝาเหล็ก ขนาด 
1.10 × 1.10 จํานวน 33 
ฝา และขนาดฝาบอพักฝา
เหล็ก ขนาด 0.50 × 0.50 
เมตร จํานวน 66 ฝา

- - 1,510,000 1,510,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอย 3 ชุมชนมิตรภาพรวมใจ
 หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 
เมตร ยาว 169.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ถนน 
คสล. ไมนอยกวา 893.00 
ตารางเมตร พรอมปรับปรุง
ฝาบอพัก คสล. ขนาด 1.10
 × 1.10 เมตร จํานวน 21 
ฝา ขนาดฝาบอพัก คสล. 
ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร 
จํานวน 42 ฝา

- 1,075,000 1,075,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยกลุมบานริมเขา 
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 201.00
 ตารางเมตร

- - 160,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

28 โครงการกอสรางบอบําบัดนํ้า
ทิ้ง ในชุมชนบานโปงพัฒนา 
หมูที่ 6

เพื่อกรองนํ้าทิ้งตามชุมชน  ขนาดบอพัก 1.30 × 1.30
 จํานวน 2 บอ

- 90,000 90,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

แกปญหานํ้าเนาเสีย กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

29 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ
หนาซอยทางเขาชุมชนดินสอ
พอง ถึงหนาวัดบานหนอง
ผักบุง หมูที่ 7

เพื่อประชาชนที่สัญจร    
  ไป-มาไดรับความสะดวก

 โดยวิธีลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 450.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่
ปรับปรุงไมนอยกวา 
2,700.00 ตารางเมตร

- - 830,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

30 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยบานลุงตุย ชุมชนเกษตร
สัมพันธ หมูที่ 10

เพื่อประชาชนที่สัญจร    
  ไป-มาไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 500.00 ตาราง
เมตร

- - 400,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

31 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
บริเวณซอยนางทองสุข พงษ
พา ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่
 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา
 0.15 เมตรต หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยวกา 148.00
 ตารางเมตร

- - 118,400 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

32 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางพาราแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอย 11 
ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบาน
ไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 140.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 840.00
 ตารางเมตร

- - 462,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

33 โครงการปรับปรุงระบบทอ
ประปา ชุมชนดินสอพอง 
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชที่
สะอาด

 ชนิดทอ PVC ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 น้ิว ช้ัน 
8.5 ระยะความยาว 
1,000.00 เมตร

- 200,000 200,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในชุมชนมีนํ้า
สะอาดไวอุปโภค

กองชาง

34 โครงการกอสรางวางทอ
ระบายนํ้า คสล. พรอมบอพัก
 คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6
 ฝงตะวันตก จากทอลอด
เหลี่ยม - คลองบานไทย 
ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

เพื่อไมใหนํ้าทวมขัง
บริเวณถนน

 ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 
คสล. 1.20 เมตร จํานวนทอ
 465 ทอน บอพัก ขนาด 
1.80 × 1.30 เมตร จํานวน
 41 บอ   ระยะทาง 
520.00 เมตร พรอมบอพัก
 คสล.

- - 1,820,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ลดปญหานํ้าทวมขัง กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

35 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน 
คสล. บริเวณทอลอดเหลี่ยม 
ถนนเทศบาล 6 ฝงตะวันตก 
ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีนํ้ากัก
เก็บไวใชงาน

 ความสูงของสันฝาย 1.50 
เมตร ความยาวของฝาย 
8.00 เมตร

- - 600,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดมีนํ้าไวอุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

36 โครงการปรับปรุงระบบทอ
ประปา บริเวณถนนเทศบาล 
6 ซอย 11 ชุมชนบานไทย 
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชที่
สะอาด

ชนิดทอ PVC ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 น้ิว ช้ัน 
8.5 ระยะความยาว 
300.00 เมตร

- - 60,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในชุมชนมีนํ้า
สะอาดไวอุปโภค

กองชาง

37 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณตรอก น.ต.สน่ัน ยิ้ม
ละไม ถนนเทศบาล 6 ซอย 
11 ชุมชนบานไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 175.00
 ตารางเมตร

- - 133,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

38 โครงการร้ือยายสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณสี่แยกบานโปง
 หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ระยะหางจากจุดเดิม 4.00 
เมตร พรอมตูควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร พรอมเทฐาน
ตูควบคุมเสาสูงขยายทอรอย
สายไฟใตดิน

- 300,000 - - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

39 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้าและ
บอพัก คสล. ฝาตะแกรง
เหล็กบริเวณถนนเทศบาล 4 
ซอย 1 ชุมชนบานเขามัน 
หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 610.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า
 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80
 เมตร ยาว 531.00 เมตร 
บอพัก คสล. ขนาด 1.30 × 
1.30 เมตร จํานวน 61 บอ 
บอพัก คสล. ขนาด 0.50 × 
0.50 เมตร จํานวน 122 บอ
 หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 3,660.00 ตารางเมตร

- - 5,200,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

40 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณเพชรไผทอง ซอย 4 
แยกขวา ชุมชนเพชรไผทอง 
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ชวงที่ 1  ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร 
 ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 256.00
 ตารางเมตร

- - 205,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

41 โครงการปรับปรุงอางเก็บนํ้า
บริเวณอางนํ้าใจ ชุมชนเพชร
ไผทอง หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชที่
สะอาด

 โดยใชพลาสติกปูบอ HDPE 
หนา 2.00 มิลลิเมตร ขนาด
กวาง 24.00 เมตร ยาว 
28.00 เมตร หรือพื้นที่
ปรับปรุงไมนอยกวา 672.00
 ตารางเมตร

- - 300,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนมีนํ้าสะอาดไว
อุปโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

42 โครงการติดต้ังราวเหล็กกัน
ตกบริเวณอางนํ้าใจ ชุมชน
เพชรไผทอง หมูที่ 2

เพื่อความปลอดภัย  ขนาดสูง 0.80 เมตร ยาว 
100.00 เมตร

- - 150,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

43 โครงการขยายพื้นที่สนามฟุต
ซอล บริเวณอางนํ้าใจ ชุมชน
เพชรไผทอง หมูที่ 2

เพื่อขยายพื้นที่ใหกวางขึ้น โดยวางแผนพื้นสําเร็จรูป
พรอมเทคอนกรีต ขนาดกวาง
 4.00 เมตร ยาว 31.00 
เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 124.00 ตาราง
เมตร

- - 500,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

44 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยนางสนม กงชัย 
ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ชวงที่ 1  ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร 
 ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 202.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,214.00 ตารางเมตร

- - 970,000 970,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

45 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
บริเวณคุมไผทอง ซอย 5 
ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว
 15.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม
นอยกวา 45.00 ตารางเมตร

- - 50,000 - - สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

46 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. รูปตัวยู บริเวณซอย
บานปาเอียด ชุมชนคุมไผทอง
 หมูที่ 8

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร ยาว 139.00 เมตร 
พรองฝาราง คสล.

- - 500,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

47 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. รูปตัวยู บริเวณ
หมูบานศุภมงคล ชุมชนเพชร
ไผทอง 
หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร ยาว 52.00 เมตร 
พรอมฝารางเหล็ก

- - 250,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

48 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. รูปตัวยู บริเวณ
หมูบานขางหลังวัดปาไผ 
ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร ยาว 75.00 เมตร 
พรอมฝารางเหล็ก

- - 350,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

49 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยขางบานนายประเสริฐ 
จันทรหอมกุล ชุมชนบานซับ
บอนพัฒนา หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว
 80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 240.00 ตาราง
เมตร

- - 195,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

50 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยบานนายจําลอง รุจิจิตร 
บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุ
พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
 70.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 280.0 ตารางเมตร

- - 230,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

51 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอยอําภารวมใจ 1
 ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 335.00 เมตร 
พรอมฝารางระบายนํ้าฝาเหล็ก

- - 1,507,500 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

52 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยอําภา ชุมชน
หนองปู 93 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 

- - 248,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

53 โครงการปูผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต บริเวณ
ถนน สบ.12-006 หนา
สํานักปฏิบัติธรรมโพธิปก หมู
ที่ 3 
และหมที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 9.00 
เมตร ยาว 710.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
6,390.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร

- - 2,478,400 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

54 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณขาง หจก.ณวพล 
บริเวณทายซอย ชุมชนบาน
ไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 
เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 243.00
 ตารางเมตร

- - 218,700 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

55 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบานนางรัตนา 
ชุมชนบานไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 183.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,098.00 ตารางเมตร

- - 933,300 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

56 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณบานซับมะฝอ ชุมชน
บานไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 465.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,860.00 ตารางเมตร

- - 1,488,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

57 โครงการปูผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต บริเวณ
ถนน สบ.ถ 12-009 
เทศบาล 5 ซอย 17 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 420.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,680.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร

- - 671,600 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

58 โครงการปูผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต บริเวณ
ถนน สบ.ถ 12-009 
เทศบาล 5 ซอย 19 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 304.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,216.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร

- - 486,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

59 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยขางรานอาหาร
บานผูชวยผูใหญบาน ชุมชน
บานไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 600.00
 ตารางเมตร

- - 495,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

60 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบานผูใหญยุง 
ชุมชนบานไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 600.00
 ตารางเมตร

- - 495,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

61 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอยขาง หจก.
สุทธญาณ 
ถนนเทศบาล 6 หมูที่ 3

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 21.00 เมตร 
พรอมรางระบายนํ้าฝาเหล็ก

- - 94,500 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

62 โครงการกอสรางขยายถนน 
คสล. เทศบาล 5 จากสี่แยก
หอนาฬิกา ถึงชุมชนบานไทย
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 600.00
 ตารางเมตร

- - 495,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

63 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบานนางทองหอ 
ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 255.00
 ตารางเมตร

- - 204,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

64 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 9 บริเวณซอยบานนาง
อํานวย ชุมชนบานเขามัน 
หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 76.00 

- - 68,400 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

65 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจร คสล. เดิม บริเวณถนน
 สบ.ถ12-006 เทศบาล 4 
ซอย 5 หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 โดยวิธีปูผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว
รวม 500.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 
1,500.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร

- - 720,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

66 โครงการกอสรางถนน คสล. 
เทศบาล 4 ซอย 4 ถึงถนน 
สบ.1003 สายเจ็ดคต-โปง
กอนเสา ชุมชนบานเขามัน 
หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 318.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,534.00 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า คสล.
 ขนาดเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 60 ซม. จํานวน 
296 ทอน บอพัก คลส. 
ขนาด 1.10 × 1.10 เมตร 
จํานวน 33 บอ และบอพัก 
คสล. ขนาด 0.50 × 0.50 
เมตร จํานวน 66 บอ พรอม
ฝาบอพักฝาเหล็ก

- - 2,533,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

67 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณ สบ.ถ. 12-001 
แยกซอย 2 ขางครัวสตางค 
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 463.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
2,778.00 ตารางเมตร

- - 2,222,400 2,222,400 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

68 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณ สบ.ถ. 12-001 
แยกซอย 1 ขางครัวสตางค 
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตรร ทหนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 1,800.00 ตารางเมตร

- - 1,440,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

69 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอยบานนายทรง
เดช ชุมชนบานโปงพัฒนา 
หมูที่ 6

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร ยาว 78.00 เมตร 
พรอมฝารางระบายนํ้าฝาเหล็ก

- - 296,400 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

70 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนน คสล. บริเวณ
ซอยบานกรีนวิลล ชุมชนบาน
โปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,800.00 ตารางเมตร

- - 1,480,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง



57

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

71 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนซอยขางโรงเรียน
นิคมทับกวางสงเคราะห 2 
แยกซอย 1 ชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 365.00
 ตารางเมตร

- - 328,500 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

72 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนซอยขางโรงเรียน
นิคมทับกวางสงเคราะห 2 
แยกซอย 2 ชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 365.00
 ตารางเมตร

- - 328,500 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

73 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนซอยขางโรงเรียน
นิคมทับกวางสงเคราะห 2 
แยกซอย 3 ชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 365.00
 ตารางเมตร

- - 328,500 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

74 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยขางโรงเรียนนิคม
ทับกวางสงเคราะห 2 ชุมชน
บานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,250.00 ตารางเมตร

- - 1,000,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

75 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนหินดาดพัฒนา หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 580.00
 ตารางเมตร

- - 478,500 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

76 โครงการกอสรางถนน คสล.  
ชุมชนดินสอพอง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 564.00
 ตารางเมตร

- - 480,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

77 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ชุมชนบานโคก
พัฒนา หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 216.00 เมตร 
พรอมฝารางระบายนํ้าฝาเหล็ก

- - 972,000 972,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง



59

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

78 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.บริเวณซอยขาง
โรงเรียนบานหนองผักบุง 
ชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 329.00 เมตร 
พรอมฝารางระบายนํ้าฝาเหล็ก

- - 1,480,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

79 โครงการปูผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต บริเวณ
ซอยขางรานแมประยูร 
ชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 385.00
 ตารางเมตร พรอมตีเสน
จราจร

- - 156,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

80 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนหนองผักบุง บริเวณ
ซอยบานนางสมพิศ ตุลาชม 
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 455.00
 ตารางเมตร

- - 375,300 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

81 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
 ชุมชนดินสอพอง บริเวณ
ซอยบานนางสาวบัวผัด หมูที่
 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา
 0.30 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 336.00
 ตารางเมตร

- - 90,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

82 โครงการกอสรางวางทอ
ระบายนํ้า คสล. บริเวณถนน
ดานหนาเทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 60 ซม. จํานวน 75
 ทอน บอพัก คสล. ขนาด 
1.10 × 1.10 เมตร จํานวน
 8 บอ พรอมฝาบอพักฝาเหล็ก

- - 370,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

83 โครงการกอสรางวางทอ
ระบายนํ้า คสล. พรอมบอพัก
 คสล. บริเวณดานหนา
หมูบานทัตติยา หมูที่ 3

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 โดยวางทอ คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร
 จํานวน 165 ทอน บอพัก 
คสล. ขนาด 1.50 × 1.50 
เมตร จํานวน 15 บอ พรอม
ฝาบอพักฝาเหล็ก

- - 981,300 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

84 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
บริเวณซอยจัดสรรทับกวาง 
หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 368.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ปรับปรุงไมนอยกวา 
1,262.00 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า คสล.
 ขนาดเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 60 เซนติเมตร 
จํานวน 328 ทอน บอพัก 
คสล. ขนาด 1.10 × 1.10 
เมตร จํานวน 41 บอ และ
บอพัก คสล. ขนาด 0.50 × 
0.50 เมตร จํานวน 82 บอ 
พรอมฝาบอพักฝาเหล็ก

- - 2,650,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

85 โครงการปรับปรุงฝาบอพัก 
คสล. เปนฝาเหล็ก บริเวณ
ถนนเทศบาล 6 ชุมชนหนอง
ปู 93 หมูที่ 3

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 โดยเปลี่ยนฝาบอพักเปนฝา
เหล็ก ขนาด 1.39 × 1.39 
เมตร จํานวน 59 ฝา

- - 470,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความปลอดภัย 
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

86 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยหลังโรงเรียน
เทศบาล 2 (จิตรประไพชา
เลต) ถนนเทศบาล 6 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 420.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
2,100.00 ตารางเมตร

- - 1,418,000 1,418,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

87 โครงการกอสรางวางทอ
ระบายนํ้า คสล. พรอมบอพัก
 บริเวณรานรับซ้ือของเกาสุ
ทินพานิชยถึงบริษัทแหลม
ทองฟารม ชุมชนหนองปู 93 
หมูที่ 9

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 
คสล. 1.00 เมตร ระยะทาง 
412.00 เมตร ขนาดบอพัก 
คสล. 1.50 × 1.50 เมตร 
จํานวนบอพัก 32 บอ จํานวน
 ทอ คสล. 362 ทอน

- - 1,918,320 1,918,320 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

88 โครงการเปลี่ยนถังกรอง
นํ้าประปาชุมชนบานไทย 
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
บริเวณซอย 20 ถนนเทศบาล
 5 
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชที่
สะอาด

 ชนิดเหล็กรูปทรงกระบอก 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.15 
เมตร สูง 1.20 เมตร พรอม
วัสดุอุปกรณสําหรับกรองนํ้า 
จํานวน 1 ลูก

- - 65,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีนํ้าสะอาดไว
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

89 โครงการกอสรางวางทอ
ระบายนํ้า คสล. พรอมบอพัก
 บริเวณ ซอย 4 ถนนเทศบาล
 5 หมูที่ 9 (บานวังแกว)

เพื่อเปนการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 
คสล. 0.40 เมตตร ระยะทาง
 200.00 เมตร จํานวนบอ
พัก 20 บอ ขนาดบอพัก 
0.80 × 0.80 เมตร จํานวน
ทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร 182 ทอน

- - 1,150,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

90 โครงการปูผิวจราจร บริเวณ
ชุมชนบานนํ้าพุ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 โดยปูผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,669.00 
ตารางเมตร พรอมยกฝาบอ
พัก คสล. เปนฝาเหล็กจํานวน
 20 ฝา พรอมตีเสนจราจร

- - 1,150,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

91 โครงการขยายผิวจราจร 
บริเวณถนนเทศบาล 6 เช่ือม
ถนนมิตรภาพ หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 กวาง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.25 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 400.00 ตาราง
เมตร

- - 600,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

92 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. บริเวณซอยหมูบาน
ออมเงิน ชุมชนหัวเขาเกตุ
พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว ไม
ทวมขัง

 ขนาดรางระบายนํ้า คสล. 
กวาง 0.50 × 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
115.00 เมตร พรอมฝาราง
เหล็ก

- - 500,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

93 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 1 บริเวณชุมชนบานหัว
เขาเกตุ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,100.00 ตารางเมตร

- - 1,700,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

94 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 2 บริเวณชุมชนบานหัว
เขาเกตุ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,100.00 ตารางเมตร

- - 1,700,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

95 โครงการกอสรางผนังกันดิน 
พรอมเทคอนกรีตปากทอ
ระบายนํ้า จํานวน 2 จุด 
บริเวณชุมชนเหนือวัดทับ
กวาง หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 โดยการทําการอสรางผนัง
กันดินสูง 2.00 เมตร กวาง 
1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พรอมเทคอนกรีต กวาง 
4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร

- 200,000 200,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

96 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาสอง
สวาง พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
บริเวณชุมชนบานไทยถึง
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และความปลอดภัย

 ติดต้ังไฟฟา ความสูงไมนอย
กวา 7.00 เมตร พรอมโคม  
แอล อี ดี (LED) ขนาดไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 
36 ชุด พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
จํานวน 4 ชุด พรอมอุปกรณ

- - 2,766,000 2,766,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

97 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาสอง
สวาง พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
บริเวณถนนเทศบาล 5 จาก
หอนาฬิกาถึงแยกไรใบคาน 
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และความปลอดภัย

 ติดต้ังไฟฟา ความสูงไมนอย
กวา 7.00 เมตร พรอมโคม  
แอล อี ดี (LED) ขนาดไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 
62 ชุด พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
จํานวน 5 ชุด พรอมอุปกรณ

- - 4,100,000 4,100,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

98 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาสอง
สวาง พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
บริเวณหอนาฬิกาถึงสี่แยก
เขามัน

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และความปลอดภัย

 ติดต้ังไฟฟา ความสูงไมนอย
กวา 7.00 เมตร พรอมโคม  
แอล อี ดี (LED) ขนาดไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 
37 ชุด พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
จํานวน 2 ชุด พรอมอุปกรณ

- - 2,498,000 2,498,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



67

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

99 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาสอง
สวาง พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
บริเวณซอยอําภารวมใจ

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และความปลอดภัย

 ติดต้ังไฟฟา ความสูงไมนอย
กวา 7.00 เมตร พรอมโคม  
แอล อี ดี (LED) ขนาดไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 
32 ชุด พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
จํานวน 2 ชุด พรอมอุปกรณ

- - 2,100,000 2,100,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

100 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาสอง
สวาง พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
บริเวณริมถนนมิตรภาพ
ทางเขาผาเสด็จ ถึงพระราชา
นุสาวรียรัชกาลที่ 5 หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และความปลอดภัย

 ติดต้ังไฟฟา ความสูงไมนอย
กวา 7.00 เมตร พรอมโคม  
แอล อี ดี (LED) ขนาดไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 
93 ชุด พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
จํานวน 8 ชุด พรอมอุปกรณ

- - 7,675,000 7,675,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



68

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

101 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาสอง
สวาง พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
บริเวณชุมชนบานซับบอน 
ซอยปามะมวง หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และความปลอดภัย

 ติดต้ังไฟฟา ความสูงไมนอย
กวา 7.00 เมตร พรอมโคม  
แอล อี ดี (LED) ขนาดไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 
32 ชุด พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
จํานวน 4 ชุด พรอมอุปกรณ

- - 2,720,000 2,720,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

102 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาสอง
สวาง พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
บริเวณริมถนนมิตรภาพตาม
ถนนเทศบาล 5 ถึงเสาไฟฟา
รูปกวาง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
ความปลอดภัย

 ติดต้ังไฟฟา ความสูงไมนอย
กวา 7.00 เมตร พรอมโคม  
แอล อี ดี (LED) ขนาดไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 
19 ชุด พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
จํานวน 5 ชุด พรอมอุปกรณ

- - 1,570,000 1,570,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



69

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

103 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาสอง
สวาง พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด  
บริเวณหลังเทศบาลเมืองทับ
กวาง รอบสนามกีฬาถึงถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และความปลอดภัย

 ติดต้ังไฟฟา ความสูงไมนอย
กวา 7.00 เมตร พรอมโคม  
แอล อี ดี (LED) ขนาดไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 
54 ชุด พรอมติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
จํานวน 5 ชุด พรอมอุปกรณ

- 3,090,000 3,090,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

104 โครงการติดต้ังเสาไฟฟา สูง 
12.00 เมตร บริเวณศูนย
สายตรวจ หมูที่ 9 ,ศูนยการ
เรียนรู หมูที่ 6 ,บานชางออย
 หมูที่ 2 รวม 3 ชุด

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก
และความปลอดภัย

 ติดต้ังไฟฟา ความสูง 12.00
 เมตร พรอมหลอด แอล อี ดี 
(LED) ขนาด 150 วัตต 4 
ชุดตอ 1 ตน พรอมฐานและ
อุปกรณครบชุด

- 300,000 - - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



70

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

105 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบานนายบานเย็น
 ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
122.050 เมตร

- - 101,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

106 โครงการติดต้ังหอถังเก็บ
นํ้าประปาบาดาล บริเวณ
ชุมชนเกษตรสัมพันธ  หมูที่ 3

เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุด

ชนาดความจุ 15.00 ลบ.ม. 
ความสูง 15.00 เมตร 
พรอมติดต้ังถังกรอง
นํ้าประปาชนิดเหล็ก รูป
ทรงกระบอก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.15 เมตร
 สูง 1.20 เมตร พรอมวัสดุ
อุปกรณสําหรับกรองนํ้า 
จํานวน 1 ลก

- 340,000 340,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
 มีนํ้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

107 โครงการกอสรางสะพานขาม
คลอง บริเวณหลังวัดซับบอน
 หมูที่ 5

เพื่อใหเกิดความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชนในชุมชน

ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว
 12.00 เมตร พรอมราว
สะพานเหล็กกันตก

- 300,000 - - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรมาก
ขึ้น

กองชาง



71

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

108 โครงการติดต้ังหอถังเก็บ
นํ้าประปาบาดาล บริเวณอาง
นํ้าใจ ชุมชนเพชรไผทอง 
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช
สะอาด

ชนาดความจุ 15.00 ลบ.ม. 
ความสูง 15.00 เมตร  
พรอมอุปกรณควบคุมการสูบ
นํ้าอัตโนมัติครบชุดและติดต้ัง
ทอจายสําหรับรถดับเพลิง

- 360,000 360,000 360,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีนํ้าประปา 
เพื่อการอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

109 อุดหนุนขยายเขตประปา เพื่อจายคาขยายเขต
ประปาภายใน ต.ทับกวาง

หมู ๑ - ๑๐ ต.ทับกวาง - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระดับผลสําเร็จ
ของโครงการ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดมีนํ้าประปาใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-                80,353,480   152,671,360 54,941,720   13,250,000   

-              31               105             19               4                 

รวม

รวมโครงการ



72

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
เกาะกลางถนน, ทอระบายนํ้า
, สะพาน และระบบไฟฟา
แสงสวาง บริเวณถนนสาย
เทศบาล 6 
หมูที่ 3,5,9

เพื่อประชาชนที่สัญจร    
  ไป-มาไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 4,260.629 เมตร หนา 
0.25 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
34,085.032 ตารางเมตร

- 62,510,423 62,510,423 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
เกาะกลางถนน, ทอระบายนํ้า
, สะพาน และระบบไฟฟา
แสงสวาง บริเวณถนนสาย
เทศบาล 4 
หมูที่ 1,6,9

เพื่อประชาชนที่สัญจร    
  ไป-มาไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 4,003.326 เมตร หนา 
0.25 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
32,0265.608 ตารางเมตร

- 50,089,243 50,089,243 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

สําหรับ ประสานแผนองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

สําหรับ ประสานแผนองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ 

3 โครงการกอสรางถนน แอส
ฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนน
เทศบาล 4 หมูที่ 1, หมูที่ 9 
พิกัดทางภูมิศาสตร
จุดเร่ิมตน
N เร่ิม 14° 35’33.9” 
E เร่ิม 101° 04’40.3”
สิ้นสุด 
N เร่ิม 14° 36’26.6” 
E เร่ิม 101° 04’15.9”

เพื่อประชาชนที่สัญจร    
  ไป-มาไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร ยาว 
1,785.00 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
5,625.00 ตารางเมตร 
พรอมไหลทางหินคลุกบดอัด
แนน ขนาดกวาง 2.00 เมตร
 หนา 0.20 เมตร ยาว 
1,785 เมตร หรือพื้นที่ไหล
ทางไมนอยกวา 3,750.00 
ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร

- 3,000,000 3,000,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

สําหรับ ประสานแผนองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
เกาะกลางถนน บริเวณสาย
ซับมะฝอ - บานเขาเกตุ หมูที่
 1,3,6
พิกัดทางภูมิศาสตร 
จุดเร่ิมตน
Lat เร่ิม 14.572118 
Lon เร่ิม 101.076584
สิ้นสุด 
Lat เร่ิม 14.583667 
Lon เร่ิม 101.103050

เพื่อประชาชนที่สัญจร    
  ไป-มาไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,136.186 
เมตร หนา 0.25 เมตร หรือ
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 
18,817.116 ตารางเมตร

- 44,556,502 44,556,502 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

-           160,156,168 160,156,168 -                 -                 

-           4                 4                 -              -              รวมโครงการ

รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต สาย 
สบ.ถ 12-006 (ถนน
เทศบาล 4) ฝงทิศตะวันตก 
หมูที่ 1 หมูที่ 3 หมูที่ 6 หมูที่
 9

เพื่อประชาชนที่สัญจร    
  ไป-มาไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 2,626.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร พื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
7,878.00 เมตร พรอมไหล
ทางและตีเสนจราจร

- 5,700,000 5,700,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนน สบ.ถ
 12-009 หมูที่ 9
พิกัดทางภูมิศาสตร 
จุดเร่ิมตน
N เร่ิม 14° 36’46.4” 
E เร่ิม 101° 04’44.9”
สิ้นสุด 
N เร่ิม 14° 35’48.2” 
E เร่ิม 101° 05’11.8”

เพื่อประชาชนที่สัญจร    
  ไป-มาไดรับความสะดวก

 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
 5.00-7.00 เมตร ยาว 
5,007.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพื้นที่เสริมผิว
จราจรไมนอยกวา 
31,483.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร

- 9,485,000 9,485,000 9,485,000 9,485,000 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองชาง

-           9,485,000   9,485,000   9,485,000   9,485,000   
-           2                 2                 1                 1                 รวมโครงการ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

สําหรับ ประสานแผนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือประชาชน
ที่เดือดรอน ในเขตเทศบาล

1. เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอนใน
เขตเทศบาลเมืองทับกวาง
2. เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจใหกับประชาชน
ทองถิ่น

ประชาชนที่อยูในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

- - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนที่มา
ขอรับความ

ชวยเหลือ 23 
ราย  ไดรับการ

ชวยเหลือรอยละ
 ๘๐

1. ประชาชนจะไดรับ
ความชวยเหลืออยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม
2. ประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้นและไมถูก
ทอดทิ้ง

กองสวัสดิการ
สังคม

-              -              250,000      250,000      250,000      

-              -              1                 1                 1                 รวมโครงการ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฟนฟูสมรรถภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

เพื่อฟนฟูสมรรถภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในเขตเทศบาล

คนพิการ ที่อยูในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

- 500,000 500,000 500,000 500,000 คนพิการในเขต
เทศบาลไดรับ

การฟนฟู
สมรรถภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
80% ของคน
พิการในเขต
เทศบาลเมือง

ทับกวาง

คนพิการไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการเยี่ยมบานเด็กแรกเกิด เพื่อเปนขวัญกําลังใจแก
ครอบครัวเด็กแรกเกิด 
เพื่อใหเห็นสมรรถภาพที่
แทจริงของครอบครัวเด็ก
แรกเกิด
เพื่อแนะนําใหการดูแล
เด็กแรกเกิด

เด็กดอยโอกาส และเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เจาหนาท่ีจัดทํา
รายงานบุคคล

ครอบครัวเด็กแรกเกิด
ไดรับคําปรึกษาอยางดี

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการฝกอาชีพใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาล

  เพื่อใหประชาชนได
ความรูในการประกอบ
อาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น

32 ชุมชน - 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
รายได เพิ่มขึ้น 

รอยละ6๐

 ประชาชนสามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพ
และมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

4 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. เพื่อจัดเก็บขอมูลตางๆ 
ของประชาชนและ
นํามาใชในการพัฒนา

๑ คร้ัง - 100,000 100,000 100,000 100,000 ใชเปนขอมูลใน
การพัฒนา

เทศบาล อยาง
นอย

 

นําขอมูล จปฐ ที่จัดเก็บ
ไดมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน

เพื่อตองการเพิ่มพูน
ความรูใหแก
คณะกรรมการชุมชนและ
เพื่อความเขมแข็งของ
ชมชน

คณะกรรมการชุมชนและ
กํานันผูใหญบานทุกคนในเขต

เทศบาล

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการฯ รอย

ละ ๖๐

คณะกรรมการชุมชน
ไดรับความรูเพิ่มเติมมาก
ขึ้นและทําใหชุมชน
เขมแข็ง

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

 เพื่อใหผูสูงอายุตระหนัก
ในคุณคาของตนเอง 
ผูสูงอายุไดรับการฟนฟู
ดานสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายดีขึ้น

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล ที่มี
อายุต้ังแต 60 ป ขึ้นไปทั้ง 

32 ชุมชน

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผูสูงอายุท่ีเขา
รนวมกิจกรรม 

จํานวน 340 คน

ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

7 โครงการอบรมและสงเสริม
อาชีพกลุมสตรีแมบาน

 เพื่อใหกลุมสตรีแมบาน
มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพและเพิ่ม
รายไดใหแกกลุมสตรี
แมบาน

กลุมแมบานทั้ง 10 หมู 
ในตําบลทับกวาง

- 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุมสตรีแมบาน
ท่ีเขารวม

กิจกรรมจํานวน
 100 คน

กลุมสตรีแมบานใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนอีก
ทั้งสามารถนําไปเปน
อาชีพเสริมเพื่อสราง
รายไดใหกับครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม



80

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อใหสตรีไดมีความรูใน
ดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น
และมีบทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่น

สตรีในเขตเทศบาล - 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรีในเขต
เทศบาลเขารวม
กิจกรรมจํานวน

 80 คน

สตรีสามารถนําความรูที่
ไดรับไปรวมกันพัฒนา
ทองถิ่น

กองสวัสดิการ
สังคม

9 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ
คนพิการ และคนดอยโอกาส
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

 1. เพื่อเปนขวัญและ
เสริมสรางจิตใจใหกับ
ผูสูงอายุและคนพิการ
 2. เพื่อใหผูสูงอายุและ
คนพิการไมรูสึกวาถูก
ทอดทิ้ง

ผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
 และผูพิการทั้ง 32 ชุมชน 
ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุและคน
พิการท้ัง 32 

ชุมชน

ผูสูงอายุและคนพิการมี
สุขภาพจิตและสุขภาพ
กายที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

10 โครงการสานสัมพันธครอบครัว เพื่อสรางความรักความ
เขาใจและความสัมพันธที่
ดีระหวางครอบครัว ให
สมาชิกในครอบครัวได
ตระหนักทําความสําคัญ
ของสถาบันครอบครัว  
ใหความรูความเขาใจ
บทบาทหนาที่ของสมาชิก
ในครอบครัว

ครอบครัวในเขตเทศบาล
เมืองทับกวางประชากร 
20-32 ครอบครัว

- 200,000 200,000 200,000 200,000 สายสัมพันธ
ครอบครัวดีขึ้น

ครอบครัวมี
ความสัมพันธที่ดีได
พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรูสึกกัน ชุมชนมี
ความต่ืนตัวในการ
ทํางานดานการสงเสริม
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

11 โครงการชวยเหลือเด็กและ
เยาวชนดอยโอกาส

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให
เด็กและเยาวชนใหดีขึ้น 
และเปนทุนใชจายในการ
สงเคราะหคุมครองสวัสดิ
ภาพ

เด็กดอยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กดอยโอกาศมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

รอยละ 5๐

เด็กและเยาวชนที่ดอย
โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และไดรับความ
คุมครองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

1. เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมีความรูความ
เขาใจและเจตคติที่
ถูกตองและมีทักษะที่
จําเปนในการดํารงชีวิต
2. เพื่อยกระดับให
สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุข

เด็กและเยาวชนทั้งชาย - 
หญิงในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชน
ท่ีเขารวม

โครงการมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้นรอย

ละ 50

 ทําใหเด็กและเยาวชนมี
การจัดกระบวนการ
เรียนรู ความเขาใจและ
เจตคติและมีทักษะที่
จําเปนในการดํารงชีวิต

กองสวัสดิการ
สังคม

13 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อใหความรู ความ
เขาใจประกอบอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนํา
แนวพระราชดําริมา
ประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันตาม
หลักการพอเพียง

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ทั้ง 32 ชุมชน

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
โครงการไดรับ
ความรูและ

สามารถนําแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช

ในชีวิตประจําวัน
ไดเพิ่มขึ้น รอย

ละ 70

ทําใหประชาชน มีความรู
 ความเขาใจและ
สามารถนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวันได

กองสวัสดิการ
สังคม

-              3,970,000   3,970,000   3,970,000   3,970,000   

-              13               13               13               13               รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.3 แผนงาน งบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเบ้ียยังชีพผูพิการ เพื่อเปนสวัสดิการและ
เปนขวัญกําลังใจใหแกผู
พิการ

คนพิการในเขตเทศบาลฯ - 4,742,400 5,491,200 6,000,000 7,000,000 คนพิการในเขต
เทศบาลฯ

คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม

2 โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนสวัสดิการและ
เปนขวัญกําลังใจใหแกผู
พิการ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ - 16,424,400 17,458,800 18,000,000 1,900,000 ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลฯ

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม

3 โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเปนสวัสดิการใหแก
ผูปวยเอดสเปนขวัญและ
กําลังใจแกผูปวยเอดส

ผูปวยเอดสในเขตเทศบาลฯ - 132,000 132,000 132,000 132,000 ผูปวยมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี รอยละ 

๒๐

ผูปวยเอดสมีรายไดใน
การยังชีพ

กองสวัสดิการ
และสังคม

-              21,298,800 23,082,000 24,132,000 9,032,000   

-              3                 3                 3                 3                 รวมโครงการ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติของเทศบาลทับกวาง

1. เพื่อใหประชาชน
โดยทั่วไป สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญ
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก
กับเด็กและเยาวชนได
ทราบถึงบทบาทและ
ภาระหนาที่ของตน
3. เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในกิจกรรม
ตางๆ
4. เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาทางดานอารมณ
5. เปนแนวทางปองกัน
ปญหายาเสพติด

 เด็กและเยาวชนเขารวม
โครงการจํานวนไมนอยกวา 
2,000 คน
 เด็กและเยาวชน รอยละ 80
 รูและเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง
 ผูปกครองมีสวนรับรูในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให
เปนพลเมืองที่ดีของชาติ

- 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยาวชน 
เขารวมโครงการ

 1,600 คน

 -ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็ก
 -เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลและพื้นที่
ใกลเคียงไดรับความ
สนุกสนาน
 -เด็กและเยาวชนได
แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง
โดยการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ที่จัดขึ้น
 -เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงบทบาทและ
หนาที่ของตนเองตามคํา
ขวัญวันเด็ก

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

2 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
สํานักงานเทศบาลเมืองทับ
กวาง

 -เพื่อใหผูบริหาร 
พนักงาน ลูกจาง ต่ืนตัว
และสนใจในการออก
กําลังกาย โดยการเลนกีฬา
 -เพื่อใหผูบริหาร 
พนักงานเกิดความสามัคคี
 ในหมูคณะ
 เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน
รูคาของเลนกีฬา
 -เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมระหวางผูบริหาร 
พนักงาน ลูกจางใน
หนวยงาน
 -เพื่อใหผูบริหาร 
พนักงานลูกจาง เกิดการ
พัฒนาทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ

 ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง
เทศบาลเมืองทับกวาง เขา
รวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียง
กัน

- 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
พนักงาน

 -ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจางมีสวนรวมในการ
แขงขันกีฬาชนิดตางๆ
 -ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจางมีสุขภาพรางกาย
ที่สมบูรณ แข็งแรง 
สามารถประกอบการ
และภารกิจอ่ืนๆไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
 -ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจาง ต่ืนตัวและสนใจ
ในการออกกําลังกาย 
เลนกีฬาเปนประจํา
สม่ําเสมอ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

3 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดในชุมชน

 1. เพื่อควบคุม
สถานการณยาเสพติด 
และลดความรุนแรงของ
ปญหายาเสพติด
2. เพื่อหยุดยั้งคนรุนใหม
ไมใหเขาไปติดยาเสพติด
3. เพื่อสรางจิตสํานึกเด็ก 
เยาวชน ประชาชนใหเขา
มามีสวนรวมในการ
แกปญหายาเสพติด
4. เพื่อควบคุมพื้นที่แพร
ระบาดของยาเสพติดใน
เขตเทศบาลเมืองทับกวาง
ใหเบาบางลง

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง จํานวน 100 

คน

- 400,000 400,000 400,000 400,000 เขารวมรอยละ 
80

 -เด็กนักเรียนและ
เยาวชนมีความรู ความ
เขาใจ และตระหนักถึง
โทษของยาเสพติด รูจัก
วิธีปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดเปน
อยางดี
 -เด็กนักเรียนและ
เยาวชนไมยุงเกี่ยว และ
หางไกลยาเสพติด
 -เด็กนักเรียน เยาวชน มี
สุขภาพรงกาย แข็งแรงมี
พลานามัยและสติปญญา
ดี เปนไปตามนโยบาย
รัฐบาล

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

4 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
ในสังกัดและพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลเมืองทับกวาง

1. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง ได
เลนกีฬาและออกกําลังกาย
2. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความสามัคคีในหมูคณะ
3. เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมและประสานงาน
ระหวางหนวยงานระดับ
ทองถิ่นในพื้นที่
4. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ละ ละ
 เลิกอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด

 เด็กนักเรียน และเยาวชน 
นักศึกษา และพื้นที่ใกลเคียง 
มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
 เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาไดเลนกีฬาเปนวิถี
ชีวิต และรวมกิจกรรมกีฬา
เปนกิจนิสัย
 เด็กและเยาวชนเขารวม
โครงการ 1,200 คน

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เขารวมโครงการ
รอยละ 80 
(960 คน)

 -เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ไดเลนกีฬา
และออกกําลังกาย
 -เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง และพื้นที่
ใกลเคียงปลอดยาเสพติด
 -เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา สามารถ
ดํารงชีวิตได อยางมี
ความสุข

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

5 โครงการสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

 เพื่อใหเยาวชนในเขต
พื้นที่ไดรวมกิจกรรม
 เพื่อสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา

เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับ
ความสําเร็จรอย

ละ 100

เด็กและเยาวชนหางไกล
จากยาเสพติด 
ยาเสพติด = 0

กองการศึกษา

6 โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง (RUN 
FOR MOM)

  เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ประชาชน ใหมีสวนรวม
ในการออกกําลังกาย 
ดวยการวิ่ง เพื่อสุขภาพ

 ประชาชนทุกเพศวัย
  เขารวมกิจกรรม 
จํานวน ๑,๐๐๐ คน

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ

 80

 มีประชาชนทุกเพศวัย
เขารวมกิจกรรมจํานวน
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน

กองการศึกษา

-              1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   

-              6                 6                 6                 6                 รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ๑.เพื่อเปนการชวย
สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัด   
๒.เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวระดับทองถิ่น    
๓.สรางการมีสวนรวม
ระหวางภาคเกษตร 
หนวยงานราชการ 
เอกชนภาคอุตสาหกรรม  
     
๔.กระตุนเศรษฐกิจ
ภายในตําบลทับกวาง

        ผูรวมโครงการ       
๗,๐๐๐ คน

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผูเขารวม
กิจกรรม รอยละ

 ๘๐

ประชาชนไดรับความ
เพลิดเพลิน มีรายได
เพิ่มขึ้น ประชาชนทั่วไป
รูจักสถานที่ทองเที่ยว
ของจังหวัดสระบุรี เปน
การเรียนรูวัฒนธรรมการ
แตงกาย กระตุนการ
ทองเที่ยวภายในประเทศ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

2 โครงการปนสรางสุข -เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9
- เพื่อสรางทางเลือกใหม
ใหกับนักทองเที่ยว เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
หันมาใชจักรยานพลังงาน
สีขาวลดภาวะโลกรอน
- สงเสริมการทองเที่ยว

- สงเสริมความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
- เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชน 
และประชาชนหันมาใช
จักรยาน พลังงานสีขาว ลด
ภาวะโลกรอน และกระตุนให
มีการออกกําลังกายดวยการ
ปนจักรยาน
- สงเสริมการทองเที่ยว

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม
กิจกรรม รอยละ

 ๘๐

ประชาชน นักทองเที่ยว 
มีแหลงทองเที่ยว
ทางเลือกใหม และ
ประชาชนในพื้นที่มี
รายไดเพิ่ม

สํานักปลัด

-              2,600,000   2,600,000   2,600,000   2,600,000   

-              2                 2                 2                 2                 รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและเขา
คายพักแรมลูกเสือ - เนตร
นารีของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวางและ
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง ไดรูรัก
สามัคคี การเสียสละ 
ความมีระเบียบวินัย ได
เรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืน 
ไดรับการปลูกจิตสํานึก
การเปนพลเมืองที่ดี

โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 7 โรงเรียน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียนเขารวม
กิจกรรมรอยละ

 90

 เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง 
ไดรูรักสามัคคี รูจักการ
เสียสละ การมีระเบียบ
วินัย ไดรับการปลูกฝง
จิตสํานึกที่ดี

กองการศึกษา

2 โครงการเกษตรกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนเทศบาลเมืองทับ
กวาง 1 (สมุหพรอม)

 เพื่อสนองแนว
พระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช 
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่อใหนักเรียนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
 เพื่อใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการประกอบ

ตลอดป - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ
 90 รูจักใชเวลา

วางใหเกิด
ประโยชนเห็น

คุณคาของอาชีพ
สุจริต

 นักเรียนดําเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงรูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

3 โครงการเกษตรกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนเทศบาลเมืองทับ
กวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อสนองแนว
พระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช 
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่อใหนักเรียนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
 เพื่อใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการประกอบ

ี ิ

ตลอดป - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ
 90 รูจักใชเวลา

วางใหเกิด
ประโยชนเห็น

คุณคาของอาชีพ
สุจริต

 นักเรียนดําเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงรูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

4 โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

 เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
 เพื่อใหเปนการอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถิ่นไวให
ลูกหลานไดทราบตลอดไป

ตลอดทั้งป - 8,000 8,000 8,000 8,000 รอยละ 70 เด็ก
ใหความสนใจใน

กิจกรรม

 เด็กไดเรียนรูและ
กิจกรรมการทําภูมิ
ปญญาทองถิ่น
 เด็กไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมการทําภูมิ
ปญญาทองถิ่น

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

5 โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
 เพื่อใหเปนการอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถิ่นไวให
ลูกหลานไดทราบตลอดไป

ตลอดทั้งป - 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 70 เด็ก
ใหความสนใจใน

กิจกรรม

 เด็กไดเรียนรูและ
กิจกรรมการทําภูมิ
ปญญาทองถิ่น
 เด็กไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมการทําภูมิ
ป  ิ่

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

6 โครงการคายภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

 เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กได
ใชภาษาอังกฤษ
 เพื่อใหเด็กไดแสดงออก
และรักการใชภาษาอังกฤษ

ตลอดทั้งป - 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดเขารวม
กิจกรรมและ
เกิดความรัก
ภาษาอังกฤษ

เด็กไดกิจกรรมที่สงเสริม
การใชภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

7 โครงการลูกเสือ เนตรนารี
นอยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัย เกิดความรักและ
สามัคคีในหมูคณะและอยู
รวมกันกับผูอ่ืนได ผาน
ทักษะและกิจกรรมตาม
หลักสูตรลูกเสือเนตรนารี

1 คร้ัง
ศพด.จิตรประไพชาเลต

ศพด.ปาไผ

- 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 ของ
เด็กท่ีไดเขารวม
กิจกรรมไดรูจัก
สามัคคีในหมู

คณะ

 เด็กเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย
 เด็กเกิดความรักสามัคคี
ในหมูคณะ
 เด็กไดแสดงออกจาก
การแสดง

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)

8 โครงการประชุมผูปกครองเด็ก
เล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูปกครองกับผูดูแลเด็ก
และผูดูแลเด็กไดทราบถึง
หลักการจัดการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1 คร้ัง 2 แหง
ศพด.จิตรประไพชาเลต

ศพด.ปาไผ

- 8,000 8,000 8,000 8,000 รอยละ 90 ของ
ผูปกครองได

รับทราบขอมูล
ขาวสาร

กฎระเบียบของ
ศูนยพัฒฯเด็กเล็ก

ผูปกครองรูกฎระเบียบ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

9 โครงการกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแหงชาติโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อใหนักเรียนไดเห็น
ความสําคัญของ
ภาษาไทยซ่ึงเปนภาษ
ประจําชาติและไดทราบ
ถึงประวัติความเปนมา
และความสําคัญของ
ภาษาไทย

1 คร้ัง - 6,000 6,000 6,000 6,000 นักเรียนรอยละ 
90 ไดเห็น

ความสําคัญของ
การใชภาษท่ี

ถูกตอง

นักเรียนไดเห็น
ความสําคัญของ
ภาษาไทยซ่ึงเปนภาษา
ประจําชาติและไดทราบ
ถึงประวัติความเปนมา
และความสําคัญของ
ภาษาไทย

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

10 โครงการกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแหงชาติโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

เพื่อใหนักเรียนไดเห็น
ความสําคัญของ
ภาษาไทยซ่ึงเปนภาษา
ประจําชาติและไดทราบ
ถึงประวัติความเปนมา
และความสําคัญของ
ภาษาไทย

1 คร้ัง - 6,000 6,000 6,000 6,000 นักเรียนรอยละ 
90 ไดเห็น

ความสําคัญของ
การใชภาษท่ี

ถูกตอง

นักเรียนไดเห็น
ความสําคัญของ
ภาษาไทยซ่ึงเปนภาษา
ประจําชาติและไดทราบ
ถึงประวัติความเปนมา
และความสําคัญของ
ภาษาไทย

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

11 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง

เพื่อสงเสริมใหเด็กได
ระลึกและแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอบิดา
และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

1 คร้ัง - 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนรอยละ 
80 เขารวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

นักเรียนสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

12 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

เพื่อสงเสริมใหเด็กได
ระลึกและแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอบิดา
และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

1 คร้ัง - 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนรอยละ 
80 เขารวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

นักเรียนสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

13 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

เพื่อสงเสริมใหเด็กได
ระลึกและแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอบิดา
และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

3 คร้ัง - 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนรอยละ 
80 เขารวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

นักเรียนสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

14 โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อสงเสริมใหเด็กได
ระลึกและแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอบิดา

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

- 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ
บิดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซึ่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
ในหลวง

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรักความกตัญูตอ
บิดา เด็กไดแสดงออกซ่ึง
การระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณตอในหลวง

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)

15 โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อสงเสริมใหเด็กได
ระลึกและแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอบิดา

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ
บิดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซึ่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
ในหลวง

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรักความกตัญูตอ
บิดา เด็กไดแสดงออกซ่ึง
การระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณตอในหลวง

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

16 โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

 เพื่อสงเสริมใหเด็กได
ระลึกและแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอบิดา

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 2)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ
บิดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซึ่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
ในหลวง

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรักความกตัญูตอ
บิดา เด็กไดแสดงออกซ่ึง
การระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณตอในหลวง

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

17 โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อสงเสริมใหเด็กได
ระลึกและแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอมารดา

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

- 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ

มารดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซี่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
พระราชินีนารถ

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรัก ความกตัญู
ตอมารดา เด็กได
แสดงออกซ่ึงการระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ตอพระพันปหลวง

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

18 โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติ ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อสงเสริมใหเด็กระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอมารดา

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ

มารดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซี่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
พระราชินีนารถ

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรัก ความกตัญู
ตอมารดา เด็กได
แสดงออกซ่ึงการระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ตอพระพันปหลวง

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

19 โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติ ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

 เพื่อสงเสริมใหเด็กระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอมารดา

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 2)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เดก็ไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ

มารดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซี่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
พระราชินีนารถ

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรัก ความกตัญู
ตอมารดา เด็กได
แสดงออกซ่ึงการระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ตอพระพันปหลวง

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

20 โครงการธนาคารขยะครบ
วงจร ของเทศบาลทับกวาง 1
 (สมุหพรอม)

 เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน เพื่อเนนการ
ชวยลดปริมาณขยะและ
สงเสริมความรูแกนักเรียน

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร ทาง
การศึกษาล

ชุมชน รอยละ 
85 มีความพึง
พอใจในดาน

อาคารสถานท่ี

 โรงเรียนมีอาคารสถานที่
 สะอาด ปลอดภัย 
เอ้ืออํานวย ตอการเรียน
การสอน

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

21 โครงการธนาคารขยะครบ
วงจร ของเทศบาลทับกวาง 2
 (จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน เพื่อเนนการ
ชวยลดปริมาณขยะและ
สงเสริมความรูแกนักเรียน

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 2)

- 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร ทาง

การศึกษาชุมชน
 รอยละ 85 มี

ความพึงพอใจใน
ดานอาคาร

สถานท่ี

 โรงเรียนมีอาคารสถานที่
 สะอาด ปลอดภัย 
เอ้ืออํานวย ตอการเรียน
การสอน

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

22 โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานกรรมการชุมชน  
และผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

 เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรรมการชุมชน และ
ผูปกครองนักเรียน ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนา
โรงเรียนในดานตางๆ

2 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครนงการรอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจใน
ระดับดี

 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการชุมชนและ
ผูปกครองนักเรียน ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อนําไปพัฒนาโรงเรียน

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

23 โครงการปลูกพืชผักสวนครัว 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อสงเสริมใหเด็กได
รูจักหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่อใหเด็กไดรูจักทักษะ
การดํารงชีวิต
 เพื่อใหเด็กไดเกิความ
ภาคภูมิใจในผลผลิตที่
ตัวเองเปนผูลงมือทํา

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

- 8,000 8,000 8,000 8,000 เด็กรอยละ 90 
มีความภาคภูมิใจ

ในผลผลิต

 เด็กไดเรียนรูและรูจัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
 เด็กไดเรียนรูทักษะการ
ดํารงชีวิต 
 เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลผลิตที่ตัวเองทํา

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

24 โครงการปจฉิมนิเทศ  เพื่อจัดงานปจฉิมนิเทศ
สําหรับนักเรียนระดับ
อนุบาล 3 และนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ 6
 เพื่อใหนักเรียนที่กําลัง
จะจบการศึกษาเลาเรียน
และโรงเรียน

1 คร้ัง - 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนท่ีกําลัง
จะจบการศึกษา
รอยละ 90 เกิด
เจตคติท่ีดีตอ
การศึกษาเลา

เรียนและโรงเรียน

 นักเรียนที่กําลังจะจบ
เกิดเจตคติที่ดีตอ
การศึกษาเลาเรียนและ
โรงเรียน

กองการศึกษา

25 โครงการเปดโลกการเรียนรู 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

 เพื่อนํานักเรียนไปศึกษา
เรียนรู จากแหลงเรียนรู
นอกโรงเรียน

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 65,000 65,000 65,000 65,000 นักเรียนรอยละ 
80 ท่ีเขารวม
โครงการ ไดรับ

ความรูจากแหลง
เรียนรูนอก
โรงเรียน

นักเรียนไดรับความรูใหม
จากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

26 โครงการเปดโลกการเรียนรู 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อนํานักเรียนไปศึกษา
เรียนรู จากแหลงเรียนรู
นอกโรงเรียน

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 2)

- 65,000 65,000 65,000 65,000 นักเรียนรอยละ 
80 ท่ีเขารวม
โครงการ ไดรับ

ความรูจากแหลง
เรียนรูนอก
โรงเรียน

นักเรียนไดรับความรูใหม
จากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

27 โครงการเปดโลกงานวิชาการ
ปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับ
กวาง

 1. เพื่อเผยแพรงาน
วิชาการดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
 2. เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนความรูเร่ือง
งานวิชาการของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
 3. เพื่อเผยแพรผลงาน
ของเด็กใหผูปกครอง 
คณะกรรมการผูที่
เกี่ยวของทราบ

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 

80

 1. ไดเผยแพรงาน
วิชาการดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
 2. เกิดการเปลี่ยน
ความรูเร่ืองงานวิชาการ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
 3. ไดเผยแพรผลงาน
ของเด็กใหผูปกครอง 
คณะกรรมการผูที่
เกี่ยวของทราบ

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

28 โครงการฝกอบรมและทัศน
ศึกษาพนักงานครูเทศบาล 
บุคลากร ทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อสงเสริมการพัฒนา
วิชาการของครูใหมี
ประสิทธิภาพในการสอน

ครูในสังกัด 2 คร้ัง - 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 

80

ครูมีประสิทธิภาพในการ
สอน

กองการศึกษา

29 โครงการภูมิปญญาทองถิ่น 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
 เพื่อเปนการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นไวให
ลูกหลานไดทราบตลอดไป

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

- 8,000 8,000 8,000 8,000 รอยละ 70 เด็ก
ใหความสนใจใน

กิจกรรม

 เด็กไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมการทําภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 เด็กไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมการทําภูมิ
ปญญาทองถิ่น

กองการศึกษา

30 โครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียนเทศบาล
เมืองทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

 นักเรียนไดรับการ
บริการทางสุขภาพอยาง
สม่ําเสมอ
 นักเรียนรูจักปฏิบัติตนให
ถูกตองสุขลักษณะ

ตลอดป
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

 นักเรียนไดรับการ
บริการทางสุขภาพอยาง
สม่ําเสมอ
 นักเรียนปฏิบัติตน
ถูกตองสุขลักษณะ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

31 โครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียนเทศบาล
เมืองทับกวาง 2 (จิตรประไพ
ชาเลต)

 นักเรียนไดรับการ
บริการทางสุขภาพอยาง
สม่ําเสมอ
 นักเรียนรูจักปฏิบัติตนให
ถูกตองสุขลักษณะ

ตลอดป
(ร.ร.เทศบาล 2)

- 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

 นักเรียนไดรับการ
บริการทางสุขภาพอยาง
สม่ําเสมอ
 นักเรียนปฏิบัติตน
ถูกตองสุขลักษณะ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

32 โครงการวันวิทยาศาสตร ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

 เพื่อใหนักเรียนได
เสริมสราง พัฒนาทักษะ
ทางดานวิทยาศาสตร
และมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิทยาศาสตร

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีเจตคติท่ีดี

ตอการเรียน
วิทยาศาสตร

นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางดานวิทยาศาสตรและ
เจตคติที่ดีตอการเรียน
วิทยาศาสตร

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

33 โครงการวันวิทยาศาสตร ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อใหนักเรียนได
เสริมสราง พัฒนาทักษะ
ทางดานวิทยาศาสตร
และมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิทยาศาสตร

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 2)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีเจตคติท่ีดี

ตอการเรียน
วิทยาศาสตร

นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางดานวิทยาศาสตรและ
เจตคติที่ดีตอการเรียน
วิทยาศาสตร

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

34 โครงการวันไหวครู ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

 เพื่อใหนักเรียนใหแสดง
มุทิตาจิตตอครูผูประสิทธิ
ประสาทความรู

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนรอยละ 
95 ไดแสดง
มุทิตาจิตตอ

ความรู

นักเรียนไดแสดงมุทิตา
จิตครูผูประสิทธิประสาท
ความรู

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

35 โครงการวันไหวครู ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อใหนักเรียนใหแสดง
มุทิตาจิตตอครูผูประสิทธิ
ประสาทความรู

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 2)

- 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนรอยละ 
95 ไดแสดง
มุทิตาจิตตอ

ความรู

นักเรียนไดแสดงมุทิตา
จิตครูผูประสิทธิประสาท
ความรู

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

36 โครงการสงเสริมคุณธรรม-
จริยธรรม ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับ
กวาง

 เพื่อสงเสริมคุณธรรม-
จริยธรรม ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวาง

1 คร้ัง - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการรอยละ
 80 มีความพึง
พอใจในระดับดี

นักเรียนมีคุณธรรมใน
ตนเอง

กองการศึกษา

37 โครงการสายใยรักครอบครัว 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อสรางความรัก ความ
ผูกพันและความอบอุน
ของครอบครัว

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

- 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 ของ
ผูปกครองกับ

บุตรหลานไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

เกิดความรัก
ความผูกพัน

ผูปกครองกับบุตรหลาน
ไดทํากิจกรรมรวมกัน
เกิดความรัก ความผูกพัน

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

38 โครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อสรางความรัก ความ
ผูกพันและความอบอุน
ของครอบครัว

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ
ผูปกครองกับ

บุตรหลานไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

เกิดความรัก
ความผูกพัน

นักเรียนมีความสุขและ
ไดรับการพัฒนาทางจิตใจ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

39 โครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

 เพื่อสรางความรัก ความ
ผูกพันและความอบอุน
ของครอบครัว

1 คร้ัง
(ร.ร.เทศบาล 2)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ
ผูปกครองกับ

บุตรหลานไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

เกิดความรัก
ความผูกพัน

นักเรียนมีความสุขและ
ไดรับการพัฒนาทางจิตใจ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

40 เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชน
นิคมทับกวางสงเคราะห 1

 เพื่อสงเสริมการศึกษา
ของโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

 1. โครงการจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู
 2. โครงการอาหารกลางวัน

- 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค 
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

41 เงินอุดหนุนโรงเรียนนิคมทับ
กวางสงเคราะห 2

 เพื่อสงเสริมการศึกษา
ของโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

1. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
2. โครงการอาหารกลางวัน

- 800,000 800,000 800,000 800,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค 
รอยละ 96

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

42 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานซับ
บอน

 เพื่อสงเสริมการศึกษา
ของโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

1. โครงการกอสรางหลังคา
คลุมสนามเด็กเลน
2. โครงการอาหารกลางวัน

- 600,000 600,000 600,000 600,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

43 เงินอุดหนุนโรงเรียนบาน
หนองผักบุง

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

1. โครงการปูพื้นกระเบ้ือง
หองเรียนและระเบียงอาคาร
เรียน
2. โครงการอาหารกลางวัน

- 650,000 650,000 650,000 650,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

44 เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปาไผ เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

1. โครงการจัดซ้ือโตะเกาอ้ี
หองประชุม
2. โครงการอาหารกลางวัน

- 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

45 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ทับกวาง

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

1. โครงการปรับปรุงไฟฟา 
ระบบเสียง และซอมแซม
ภายในอาคารอเนกประสงค
2. โครงการอาหารกลางวัน

- 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

46 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

1. คาอาหารกลางวัน
2. คาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
3. คาใชจายอินเตอรเนต
โรงเรียน
4. คาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมุด
5. คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน
6. คาใชจายในการรณรงค
การปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

- 1,710,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

7. คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
8. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
9. คาหนังสือเรียน
10. คาอุปกรณการเรียน
11. คาเคร่ืองแบบนักเรียน
12. คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
13. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

47 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

1. คาอาหารกลางวัน
2. คาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
3. คาใชจายอินเตอรเนต
โรงเรียน
4. คาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมุด

- 1,472,200 2,358,865 2,358,865 2,358,865 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

5. คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน
6. คาใชจายในการรณรงค
การปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
7. คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
8. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
9. คาหนังสือเรียน
10. คาอุปกรณการเรียน
11. คาเคร่ืองแบบนักเรียน
12. คากิจกรรมพัฒนา.
คุณภาพผูเรียน
13. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

48 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตร
ประไพชาเลต

เพื่อสงเสริมการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับ
กวาง

1. คาอาหารกลางวัน
2. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
3. คาหนังสือเรียน
4. คาอุปกรณการเรียน
5. คาเคร่ืองแบบนักเรียน
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

- 595,800 300,000 300,000 300,000 ศพด.ในสังกัด
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

49 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ

เพื่อสงเสริมการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับ
กวาง

1. คาอาหารกลางวัน
2. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
3. คาหนังสือเรียน
4. คาอุปกรณการเรียน
5. คาเคร่ืองแบบนักเรียน
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

- 1,092,600 1,100,000 1,100,000 1,150,000 ศพด.ในสังกัด
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 96

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

50 โครงการคายภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กได
ใชภาษาอังกฤษ
 เพื่อใหเด็กไดแสดงออก
และรักการใชภาษาอังกฤษ

ตลอดทั้งป - 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดเขารวม
กิจกรรมและ
เกิดความรัก
ภาษาอังกฤษ

เด็กไดกิจกรรมที่สงเสริม
การใชภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

51 โครงการกีฬาสีภายใน
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับ
กวาง

 เพื่อใหเด็กเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความสามัคคีในหมูคณะ 
และมี่สุขภาพพลานามัย
ที่ดี

 นักเรียนในโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

- 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง

ตามเกณฑ
มาตรฐาน รอย

ละ 95

 เด็กเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ไดเลนกีฬา
และออกกําลังกาย

กองการศึกษา

                -    14,805,600  15,443,865  15,443,865  15,493,865 

-              51               51               51               51               รวมโครงการ

รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 1. เพื่ออนุรักษและ
สงเสริมขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาน
2. เพื่อความเปนศิริมงคล
และเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจกับประชาชน
ในทองถิ่น
3. เพื่อความเขาใจอันดี
ระหวางประชาชนใน
ทองถิ่นและเทศบาลเมือง
ทับกวาง

 ขาราชการ พอคา ประชาชน
 ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนในเขตเทศบาล
เมือง
ทับกวาง และพื้นที่ใกลเคียง
เขารวมกิจกรรมอยางพรอม
เพรียง

- 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
ชุมชน

 ประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน 32 
ชุมชน เขารวมโครงการ 
โดยพรอมเพรียงกัน

กองการศึกษา

2 โครงการประเพณีลอยกระทง 1. เพื่อเปนการขอขมา
แกพระแมคงคา
2. เพื่อใหประชาชน
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี
3. เพื่อใหรูถึงคุณคา 
แมนํ้า ลําคลอง
 เพื่อใหเกิดความสามัคคี
ใ

 ขาราชการ พอคา ประชาชน
 ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนในเขตเทศบาล
เมือง
ทับกวาง และพื้นที่ใกลเคียง
เขารวมกิจกรรมอยางพรอม
เพรียง

- 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ
ชุมชน

 ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง ได
เขารวมงานประเพณี
ลอยกระทง โดยรวมกัน
อนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงานใหเปน
มรดกของชาติไทยสืบไป

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

3 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน

1. เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดศึกษา พระธรรมวินัย
ของทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อเปนการกลอม
เกลาจิตใจ ของเด็กและ
เยาวชนใหมีจิตใจที่
ออนโยนและสุภาพ
3. เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ใชเวลาวางในการปดภาค
เรียนใหเปนประโยชน ไม
มั่วสุมกับสิ่งเสพติด
4. เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดรูจักการอยูรวมกันเปน
หมูคณะ

เด็กและยาวชนเขารวม
โครงการ 120 คน

- 500,000 500,000 500,000 500,000 เขารวมโครงการ
รอยละ 80 หรือ

 96 คน

 เด็กและเยาวชนที่เขา
รับการบรรพชาจะเขาใจ
ในสวนของ
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
 เด็กและเยาวชนจะ
ประพฤติแตในสิ่งที่ดีงาม
 เด็กและเยาวชนมี
พระพุทธศาสนาเปนที่
พึ่งทางใจ
 เพื่อใหเด็กและเยาวชน
หางไกลยาเสพติด

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

4 โครงการรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ 1. เพื่อเปนการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม
2. เพื่อใหประชาชน ได
แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 
และเขารวมงานกิจกรรม 
ประเพณีรวมกัน
3. เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดแสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวทีตอผูใหญ
และเกิดความสนุกสนาน 
ปรองดองกัน

 ขาราชการทุกหนวยงาน ได
รวมกันสรงนํ้า พระพุทธรูป 
และรดนํ้าดําหัวขอพรผูสูงอายุ
 ประชาชนในทองถิ่นเขารวม
กิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน
 รวมอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป

- 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ
ชุมชน

 ฝกใหเยาวชนและ
ประชาชนเกิดคานิยม
สรางสรรคเอกลักษณไทย
 เปนการสืบสานและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยใหคง
อยูสืบไป
 เปนการแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุ

กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีตักบาตร
ดอกไม

 เพื่ออนุรักษและสงเสริม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
 เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดมี
โอกาสศึกษา
ิ ั

จัดใหมีขบวนเทียน
พระราชทาน ขบวนเทียน

พรรษา

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีประชากรและ
นักทองเท่ียวเขา

รวมงาน

สามารถอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมเนียมของ
ทองถิ่นไวไดสืบไป

กองการศึกษา

5 -              1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   
-              5                 5                 5                 5                 รวมโครงการ

รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการมีสวนรวมในการ
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 คร้ัง/ป - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรอย
ละ 7๐ ท่ีเขา
รวมกิจกรรม

ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงครักษาความ
สะอาด

เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีสวนรวมใน
การรักษาความสะอาด 
และมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย

๒ คร้ัง/ป - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรอย
ละ 8๐ เขารวม

กิจกรรม

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสวนรวมในการ
รักษาความสะอาดและมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ เพือใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีการคัดแยกขยะ

1 คร้ัง/ป - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 60 ท่ี
เขารวมโครงการ

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีการคัดแยกขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย

เพื่อสงเสริมใหรานอาหาร
ผานขอกําหนดมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร

1 คร้ัง/ป - 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 30 ท่ี
เขารวมโครงการ

รานอาหารผาน
ขอกําหนดมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

5 โครงการตรวจสารปนเปอน
ในอาหาร

เพื่อเปนการเฝาระวังสาร
ปนเปอนในอาหารและ
ปลอดภัยของผูบริโภค

1 คร้ัง/ป - 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
จํานวนแผงลอย
จําหนายอาหาร
ปราศจากสาร

ปนเปอน

ประชาชนไดบริโภค
อาหารที่ปลอดสาร
ปนเปอน

กอง
สาธารณสุขฯ

6 เงินบํารุงศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองทับ
กวาง

เพื่อการสาธารณสุขและ
การบริหารจัดการของ
ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองทับกวาง

1 คร้ัง/ป - 1,268,548 800,000 800,000 800,000 จํานวน
ประชาชนผูมา
รับบริการ รอย
ละ 80 มีความ

พึงพอใจ

ประชาชนไดรับการ
ตรวจสุขภาพอยางทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการอบรมความรูและ
ทัศนศึกษาดูงานดาน
สุขาภิบาลอาหาร

เพื่อใหความรูดานสุขภิ
บาลอาหารแก
ผูประกอบการ

1 คร้ัง/ป - 100,000 150,000 150,000 150,000 ผูประกอบการ
ดานอาหาร รอย
ละ 70 ผานการ
อบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาล

อาหาร

ผูประกอบการดาน
อาหารมีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกของเทศบาล
เมืองทับกวาง

เพื่อใหพนักงาน/พนักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง 
สามารถคํานวณคารบอน
ฟุตฟร้ินทและจัดทํา
รายงานเทศบาลเมืองได

1 คร้ัง/ป - 100,000 100,000 100,000 100,000 รยละ 80 ของผู
ท่ีเขารวมกิจกรรม

พนักงาน/ พนักงานจาง
เทศบาลเมืองทับกวาง ที่
ผานการอบรมสามารถ
คํานวณคารบอนฟุตฟ
ร้ินทและจัดทํารายงานได

กอง
สาธารณสุขฯ



119

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

9 โครงการอาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก (อถล.)

เพื่อสรางกลุมเครือขาย
ชวยปกปองและรักษา
สิ่งแวดลอม

1 คร้ัง/ป - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
ผูท่ีเขารวม
กิจกรรม

มีกลุมเครือขายชวย
ปกปองและรักษา
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ

10 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ เพื่อใหชุมชนที่เขารวม
โครงการฯ มีถนนปลอด
ถังขยะ

1 คร้ัง/ป - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 60 ท่ี
เขารวมโครงการ

ชุมชนที่เขารวม
โครงการฯ มีถนนปลอด
ถังขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพื่อใหเขารวมโครงการมี
ความรูในอนุรักษ
ทรัพยากรในพื้นที่เทศบาล
เมืองทับกวาง

1 คร้ัง/ป - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการมี

ความรูในการ
อนุรักษ

ทรัพยากรใน
พื้นท่ีเทศบาล

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรในพื้นที่
เทศบาลเมืองทับกวาง

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลแหลงทรัพยากร
และโบราณคดีในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

เพื่อใหมีการสํารวจและ
จัดทําฐานขอมูลแหลง
ทรัพยากรและโบราณคดี
ในเขตเทศบาลเมืองทับ
กวาง

1 คร้ัง/ป - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 70 ของ
ผูท่ีเขารวม
กิจกรรม

เทศบาลเมืองทับกวาง มี
การสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลแหลง
ทรัพยากรและโบราณคดี
ในเขตเทศบาลเมืองทับ
กวาง

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อกําหนดแนวทางใน
การขับเคลื่อน/ติดตามผล
การดําเนินงาน

1 คร้ัง/ป - 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมกิจกรรม

คณะกรรมการมีการ
กําหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อน / ติดตามผล
การดําเนินงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการปองกันปญหาโรค
ไขเลือดออกและโรคไขปวด
ขอยุงลาย

เพื่อใหประชาชนและจิต
อาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับ
กวาง มีสวนรวมในการ
สํารวจและทําลายแหลง
เพาะพันธยุงลายและลด
ปญหาการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออกและ
โรคที่เกิดจากยุงลาย

4 คร้ัง/ป - 80,000 80,000 80,000 80,000 คาความชุกของ
ลูกน้ํายุงลายใน
ชุมชน (HI) ไม
เกินรอยละ 10

ประชาชนและจิตอาสา
พัฒนาสุขภาพชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองทับ
กวาง มีสวนรวมในการ
กําจัดลูกนํ้ายุงลายและ
ลดปญหาการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออกและโรคไข
ปวดขอยุงลาย

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

15 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอ

  เพื่อใหจิตอาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง มี
ความรู ความเขาใจ ใน
การสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคและสามารถ
ดูแลเฝาระวังและควบคุม
โรคติดตอตางๆ ในชุมชน
ได
  เพื่อกระตุนใหเกิด
แรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปองกันโรค

1 คร้ัง/ป - 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 90 ของ
จิตอาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทับกวางท่ี
เขารวมโครงการฯ
 จํานวน
ประชาชนในเขต
เทศบาลเทศบาล
เมืองทับกวาง
อยางนอยรอยละ
 80 ท่ีไมเกิด
โรคติดตอท่ี
สําคัญท่ัวไป

 จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง มีความรู 
ความเขาใจในการ
สงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคและสามารถ
ดูแลเฝาระวังและควบคุม
โรคติดตอตางๆ ในชุมชน
ได
 ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวางไม
เกิดอัตราเสี่ยงตอการเกิด
โรคติดตอทั่วไป

กอง
สาธารณสุขฯ

16 โครงการนําผูเสพเขาสูระบบ
การบําบัดรักษา

เพื่อใหผูเสพยาเสพติด
ไดรับการบําบัด

1 คร้ัง/ป - 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 70 ของ
จํานวน ผูเสพ

ผานการ
บําบัดรักษา

ผูเสพยาเสพติดไดรับการ
บําบัดรักษา

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

17 โครงการติดตามชวยเหลือ
พัฒนาผูผานการบําบัดรักษา

เพื่อใหผูที่ผานการ
บําบัดรักษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

1 คร้ัง/ป - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 70 ของ
ผูเสพท่ีผานการ
บําบัดรักษามี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ผูเสพยาเสพติดไดรับการ
บําบัดรักษา

กอง
สาธารณสุขฯ

18 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดย
จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อพัฒนาความรูและ
ศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขมูลฐานใหแก
จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ ใน
เขตเทศบาลเมืองทับกวาง

1 คร้ัง/ป - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผลคะแนน
แบบทดสอบ
ความรู (หลัง
การอบรม) 
พบวาจิตอาสา
พัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มีคะแนน
ผานเกณฑ 85 
ของคะแนนเต็ม

จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง ไดรับ
ความรูและการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อนํามาปรับ
ใชดานการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
พื้นที่

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

19 โครงการรณรงคปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

เพื่อสงเสริมความรูทักษะ
 และพัฒนาศักยภาพ 
ใหกับจิตอาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชน และครูใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวาง เร่ืองโรค
ขาดสารไอโอดีน การ
ปองกันและการตรวจ
คุณภาพเกลือบริโภค

1 คร้ัง/ป - 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลคะแนน
แบบทดสอบ
ความรู (หลัง
การอบรม) 
พบวาจิตอาสา
พัฒนาสุขภาพ
ชุมชน และครู มี
คะแนนผาน
เกณฑ 85 ของ
คะแนนเต็ม

จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน และครูใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง 
สามารถนําความรู ทักษะ
 เร่ืองโรคขาดสาร
ไอโอดีน การปองกัน 
การตรวจคุณภาพเกลือ 
บริโภคไปใชในพื้นที่และ
สถานศึกษา

กอง
สาธารณสุขฯ

20 โครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุขในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข ตามสภาพ
ปญหาและบริบทของ
ชุมชน เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความสามารถดาน
สาธารณสุขในการดูแล
ตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนใหมีสุขภาพดี

3 โครงการ/ ชุมชน 
(ดําเนินการ 3 ชุมชน)

- 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายใน
โครงการเขารวม
กิจกรรมใน
โครงการ
พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
จากผลการ
สังเกตการณการ
เขารวม
กิจกรรม/การ
ซักถามคําถาม 
พบผูเขารวม
โครงการให

ประชาชนเกิด
กระบวนการคิด และ
วิเคราะหปญหาดาน
สาธารณสุขรวมกัน และ
มีความรู ความสามารถ 
ดานสาธารณสุขในการ
ดูแลตนเอง ครอบครัว
และชุมชนใหมีสุขภาพดี 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

21 โครงการปองกันโรคระบาด
สัตว

เพื่อปองกันการเกิดโรค
ระบาดสัตว

1 คร้ัง/ป - 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 90 สัตว
ในเขต ทม.ทับ
กวางไมเกิดโรค

ระบาดสัตว

ไมเกิดโรคระบาดในสัตว 
ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

22 โครงการรณรงคควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา 1 คร้ัง/ป - 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนรอยละ 
100 สัตวในเขต
 ทม.ทับกวาง ไม
เกิดโรคพิษสุนัข

บา

ไมเกิดโรคพิษสุนัขบา ใน
เขต ทม.ทับกวาง

กอง
สาธารณสุขฯ

23 โครงการปศุสัตวเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหัว

เพื่อใหสุนัข/แมว จรจัด 
ในเขต ทม.ทับกวาง 
ไดรับการทําหมันลด
ปญหาสุนัข/แมวจรจัด

1 คร้ัง/ป - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
สุนัข/แมวจรจัด 
ในเขต ทม.ทับ
กวาง ไดรับการ

ทําหมัน

สุนัข/แมว จรจัด ในเขต 
ทม.ทับกวางไดรับการทํา
หมัน

กอง
สาธารณสุขฯ

24 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

เพื่อทราบขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กมารี

2 คร้ัง/ป  56,000 56,000 56,000 56,000 รอยละ 100 
ของสัตวในเขต
เทศบาลเมือง
ทับกวางไดขึ้น
ทะเบียนสัตว

ตามโครงการฯ

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลเมืองทับกวางไม
นอยกวา 9,240 ตัว 
ไดรับการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว 2 คร้ังตอป

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

25 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

เพื่อใหสุนัข/แมว ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง 
ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรค

1 คร้ัง/ป - 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละ 100 
ของสุนัข/แมว 
ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง
ไดรับการฉีด
วัคซีนปองกัน

และควบคุมพิษ
สุนัขบา ตาม
โครงการฯ

สุนัข/แมว ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง
ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันและควบคุมพิษ
สุนัขบา ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
 ศ.ดร.พระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

กอง
สาธารณสุขฯ

26 โครงการกอสรางสถานที่พัก
พิงสุนัขและแมว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

เพื่อใหสุนัข/แมวจขรจัด 
ในเขตเทศบาลเมืองทับ
กวางมีสถานที่พักพิง 
และลดปญหาสุนัข/แมว
จรจัด

1 คร้ัง/ป
จํานวน 6 หลังๆละ 
2,720,000 บาท

- - 8,160,000 2,720,000 5,440,000 รอยละ 80 ของ
สุนัข/แมวจรจัด
ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวางมี
สถานท่ีพักพิง

สุนัขและแมวจรจัดในเขต
เทศบาลเมืองทับกวางมี
สถานที่พักพิงตาม
โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
 ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

27 โครงการกอสรางอาคาร
พยาบาลสัตว

เพื่อใหสุนัข/แมวจรจัดใน
เขตเทศบาลเมืองทับกวาง
ไดรับการทําหมัน ลด
ปญหาสุนัข/แมวจรจัด

จํานวน 1 หลัง - - 1,500,000 - - รอยละ 80 ของ
สุนัข/แมวจรจัด 
ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

ไดรับการทําหมีน

สุนัข/แมวจรจัดในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง
ไดรับการทําหมัน

กอง
สาธารณสุขฯ

28 โครงการกอสรางอาคารที่พัก
คนงาน

เพื่อใหคนงานมีที่พัก จํานวน 1 หลัง - - 500,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

คนงานมีที่พัก กอง
สาธารณสุขฯ

29 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อสะดวกในการ
เคลื่อนยายสัตว

ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 300,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สะดวกในการเคลื่อนยาย
สัตว

กอง
สาธารณสุขฯ

30 โครงการกอสรางร้ัวลวดหนาม เพื่อปองกันสุนัข/แมว 
ออกนอกบริเวณสถานที่
พักพิง

ยาว 760 เมตร - - 760,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ปองกันสุนัข/แมวออก
นอกบริเวณสถานที่พักพิง

กอง
สาธารณสุขฯ

31 โครงการกอสรางอาคารเก็บ
อาหารสัตว

เพื่อมีที่เก็บอาหารสําหรับ
สุนัข/แมว

จํานวน 1 หลัง - - - 1,000,000 - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

มีที่เก็บอาหารสําหรับ
สุนัข/แมว

กอง
สาธารณสุขฯ

32 โครงการจัดซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสุนัข/
แมวจรจัด

เพื่อสุนัข/แมวไดกิน
อาหารอยางทั่วถึง

สถานพักพิงสุนัข/แมวจรจัด - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สุนัข/แมวจรจัด
มีอาหารกิน
อยางท่ัวถึง

สุนัข/แมวจรจัดมีอาหาร
กินอยางทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

33 เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

เพื่อเปนคาสนับสนุน
ดําเนินงานตามแนว
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขใหแก
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

1 คร้ัง/ป - 640,000 640,000 640,000 640,000 รอยละ 90 ของ
ชุมชนในยเขต
เทศบาลเมือง

ทับกวางเขารวม
ดําเนินงานตาม

แนวทาง
โครงการ

พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

ผูนําชุมชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับ
กวาง เกิดกระบวนคิด
และวิเคราะหปญหา
รวมกันในการพัฒนางาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุขฯ

33 -              5,254,548   18,556,000 11,056,000 12,776,000 

-              26               32               29               28               รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนการดําเนินงาน
โครงการบูรณา
การงบประมาณในการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

เพื่อเปนการเฝาระวังการ
แพรระบาดของยาเสพติด
ในชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

- 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการขับเคล่ือน
การดําเนินการ
ปองกันและ

แกไขปญหายา
เสพติดตาม

นโยบายรัฐบาล

มีการเฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

2 เงินอุดหนุนการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดเพื่อสรางความเขมแข็ง
ในระดับหมูบาน/ชุมชน 
ตําบลทับกวาง

เพื่อเปนการเฝาระวังการ
แพรระบาดของยาเสพติด
ในชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

- 520,000 520,000 520,000 520,000 มีการขับเคล่ือ
การดําเนินการ
ปองกันและ

แกไขปญหายา
เสพติดตาม
นโยบายของ

รัฐบาล

มีการเฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

3 เงินอุดหนุนการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของชุมชน

เพื่อสนับสนุนให
หนวยงานรัฐ/เอกชนมี
การดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

- 469,000 469,000 469,000 469,000 32 ชุมชน มี
การจัดทํา

โครงการปองกัน
และแกไขปญหา

ยาเสพติด

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ปองกันและแกปญหายา
เสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการรณรงคปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด

เพื่อใหประชาชน เยาวชน
 มีสวนรวมในการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด

1 คร้ัง/ป - 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชน 

เยาวชนท่ีไดเขา
รวมโครงการ

ประชาชน เยาวชนมีสวน
รวม ในการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

5 โครงการรวมพลังชุมชน
เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด

เพื่อใหผูนําชุมชนทราบ
บทบาทหนาที่ของตนเอง
และมีสวนรวมในการ
ปองกันแกไขปญหายา
เสพติด

1 คร้ัง/ป - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
ผูนําชุมชนท่ีเขา
รนวมโครงการ

ผูนําชุมชนทราบบทบาท
หนาที่ของตนเองและมี
สวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของศูนย
ประสานงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดเทศบาล
เมืองทับกวาง

เพื่อใหมีขอมูล
สถานการณยาเสพติดใน
เขตเทศบาลเมืองทับกวาง

ตลอดป - 30,000 30,000 30,000 30,000 มีฐานขอมูล
สถานการณยา

เสพติด

มีฐานขอมูลสถานการณ
ยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

-              1,399,000   1,399,000   1,399,000   1,399,000   

-              6                 6                 6                 6                 รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหความรูแก
ประชาชนตาม พรบ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540

 เพื่อใหความรูในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารจาก
หนวยงานราชการกับ
ประชาชน

1 คร้ัง - 40,000 40,000 40,000 40,000  หนวยงานท่ีไดรับ ประชาชนรับรูถึงสิทธิการ
เขาถึงขอมูลของทาง
ราชการมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ)

2 โครงการรณรงคการปลูกฝง
จิตสาธารณะเพื่อตอตานการ
ทุจริต

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตระหนักถึง
การตอตานการทุจริต

1 คร้ัง - 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตระหนักถึง
การตอตานการทุจริต

กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ)

3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล

เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณในดานตางๆ
 ใหแก คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนัก
จาง

๑ คร้ัง - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ

 ๘๐

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักจางมีความรู
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานและมีความ
สามัคคีตอเพื่อนรวมงาน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

4 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานและลูกจาง

 เพื่อใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนัก
จาง มีความรูความเขาใจ 
กรอบความคิดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม

1 คร้ัง - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ

 ๘๐

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักจาง มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

5 โครงการจัดงานวันเทศบาล  เพื่อใหพนักงานและ
ลูกจาง ระลึกถึง
ความสําคัญและความ
เปนมาของเทศบาลและ
เกิดความรัก ความสามัคคี

1 คร้ัง - 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ

 ๘0

 พนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง ตลอดจน
ผูบริหารระลึกถึง
ความสําคัญ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

6 โครงการงานวันรัฐพิธี  เพื่อเปนการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยและให
ประชาชนในทองถิ่นมี
สวนรวมในการประกอบ
พระราชพิธี

๑.โครงการวันปยมหาราช
๒.โครงการงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
๓.โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี
4.โครงการงาน 12 สิงหาคม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ 
นางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9
5.โครงการวันที่ 13 ตุลาคม 
วันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
 มหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวัน
พอแหงชาติ

- 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ผูเขารวมกิจกรรม
รอยละ ๖๐

ประชาชนไดมีสวนรวม
ในการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

6.โครงการวันที่ 5 ธันวาคม 
วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ

7 คาใชจายสําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ
การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น

ตลอดทั้งป - 1,500,000 1,500,000 - - ระดับ
ความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน

เพื่อใหการเลือกต้ัง
สมาชิกสภา/ผูบริหาร
ทองถิ่นเปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัด

8 ตอเติมและดัดแปลงอาคาร เพื่อตอเติม ดัดแปลง
อาคารสํานักงาน บานพัก
ขาราชการ ฯลฯ ให
เหมาะสม สะดวก

ตลอดป - 300,000 300,000 300,000 300,000 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สวยงาม เปนระเบียบ
และสะดวกในการใช
สอยพื้นที่

สํานักปลัด



134

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

9 โครงการสงเสริมความรูดาน
กฏหมายสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับ
กวาง

 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทับกวาง ให
มีความรูความเขาใจใน
ระเบียบขอกฎหมายที่
เกี่ยวของใชเปนแนวใน
การปฏิบัติหนาที่และ
บริหารราชการ

ผูบริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองทับกวาง

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูบริหาร และ
สมาชิกสภา
เทศบาล

เมืองทับกวาง
เขารวมโครงการ

ทุกคน

 ผูบริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองทับ
กวาง มีความรูกฎหมายที่
เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

10 ปรับปรุงทางลาดสํานักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง 
บริเวณประตูดานหนา และ
ดานขาง และทางเช่ือม

เพื่อจัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหคนพิการ
มีสิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนจากสวัสดิการ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะ
สงผลใหคนพิการและ
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีทางลาด บริเวณทางเขา
และทางเช่ือมสํานักงาน

เทศบาลอํานวยความสะดวก
แกผูพิการหรือทุพลภาพและ

คนชรา

-         93,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-บริการประชาชนให
ไดรับความสะดวก
-สามารถอํานวยความ
สะดวกแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

11 โครงการปรับปรุงหองสุขา
เทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อปรับปรุงหองสุขา
เทศบาลเมืองทับกวางที่
จําเปนตองซอมแซม
ปรับปรุง ฯลฯ

เพื่อใหประชาชนที่มาเขารับ
บริการไดรับความสะดวกสบาย

-       100,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-บริการประชาชนให
ไดรับความสะดวก

สํานักปลัด

-              6,933,000   6,740,000   5,240,000   5,240,000   

-              11               9                 8                 8                 รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวม
หมวกนิรภัย 100%

เพื่อเสริมสรางวินัย
การจราจรใหกับผูเขารับ
การอบรม ไดเคารพกฎ
จราจร ใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขากฏ
จราจรและมีสวนรวมใน
การลดปญหาจราจร ลด
การเกิดอุบัติเหตุ
เสริมสรางวินัยจราจร

ลดอุบัติเหตุจราจรบนทอง
ถนน ประชาชน นักเรียน 

จํานวน 50 คน

 -       100,000       100,000       100,000       100,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ ๘๐%

ผูเขารวมฝกอบรมไดรับ
ความรู ความเขาใจกฎ
จราจร

สํานักปลัด งาน
เทศกิจ

2 โครงการเทศกิจอาสาพานอง
ขามถนน

เพื่อใหนักเรียนรูกฎ 
ระเบียบวินัย การจราจร

    นักเรียนเขาอบรมจํานวน  
    50 คน

-         50,000         50,000         50,000         50,000 นักเรียนในเขต
เทศบาล

ไดรับความรูจาก พรบ.
จราจร

สํานักปลัด งาน
เทศกิจ

3 โครงการถนนสีขาว ไดรับความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร

    นักเรียนเขาอบรมจํานวน  
    50 คน

-         20,000         20,000         20,000         20,000 นักเรียนในเขต
เทศบาล

ลดอุบัติเหตุ มีวินัยจราจร สํานักปลัด งาน
เทศกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

4 โครงการเทศกิจตีเสนจราจร ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการใช
เสนทาง

พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ -       100,000       100,000       100,000       100,000 ประชาชน 
นักเรียนในเขต

เทศบาล

ลดอุบัติเหตุ มีวินัยจราจร สํานักปลัด งาน
เทศกิจ

5 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัย
ตางๆ

๑ คร้ัง/ป -       150,000       150,000       150,000       150,000 ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม 
รอยละ ๕๐

ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูและพรอมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจเมื่อเกิด
เหตตางๆได

สํานักปลัด  
งานปองกันฯ

6 โครงการฝกอบรมทบทวน 
อปพร.

เพื่อทบทวนบทบาท
หนาที่ในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก อปพร.

1 คร้ัง/ป - 350,000 350,000 350,000 350,000 ผูเขารวม
กิจกรรม รอยละ

 ๔๐

สมาชิก อปพร. มีความรู
 ความเขาใจ ในการ
ปฏิบัติหนาที่อยางเขาใจ
และเขาถึง

สํานักปลัด  
งานปองกันฯ

7 โครงการฝกอบรมหลักสูตร
จัดต้ัง อปพร.

 เพื่อเพิ่มอัตรากําลัง
สมาชิก อปพร. ของ
เทศบาลเมืองทับกวาง

 ฝกอบรมหลักสูตร อปพร. 
ใหกับประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง 150 
คน

- 500,000 - 500,000 - ผูเขารับการ
ฝกอบรม

หลักสูตร อปพร.
 จํานวน 150 คน

 มีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 150 คน
 ผูเขารับการฝกอบรม
เขาใจบทบาทหนาที่ของ
 อปพร. 
 ผูเขารับการฝกอบรม
สามารถปฏิบัติงานให
ความชวยเหลือแก
ประชาชนทั่วไปได

สํานักปลัด  
งานปองกันฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

8 โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร.

 เพื่อใหสมาชิก อปพร. 
ไดมีความรูความสามารถ
ในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติในดาน
ตางๆ

ฝกอบรม อปพร. 
จํานวน 120 คน

- 200,000      200,000      200,000      200,000      สมาชิก อปพร.
เขารวม

โครงการพัฒฯ
ศักยภาพและ

เพิ่มพูน
ประสบการณ 
สมาชิก อปพร.

สมาชิก อปพร. มีความรู
ความเขาใจและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ไดดีและทันทวงที
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

สํานักปลัด  
งานปองกันฯ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนประสบการณสมาชิก 
อปพร.

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏบัติหนาที่ของ
สมาชิก อปพร. ใหมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

1 คร้ัง/ป - - - 200,000      200,000      สมาชิก อปพร.
เขารวม

โครงการพัฒฯ
ศักยภาพและ

เพิ่มพูน
ประสบการณ 
สมาชิก อปพร.

สมาชิก อปพร. มีความรู
ความเขาใจและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ไดดีและทันทวงที
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

สํานักปลัด  
งานปองกันฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

10 โครงการกอสรางอาคารจอด
รถยนตดับเพลิงพรอมที่พักเวร

เพื่อใหมีอาคารจอด
รถยนตดับเพลิงอยูใกล
บริเวณชุมชนและเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การระงับเหตุ

 กอสรางอาคารจอดรถยนต
ดับเพลิงพรอมที่พักเวร 
จํานวน 1 แหง

- 500,000      500,000      500,000      - อาคารจอด
รถยนตดับเพลิง
พรอมท่ีพักเวร 
จํานวน 1 แหง

สามารถปฏิบัติงานใน
การชวยเหลือประชาชน
ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักปลัด  
งานปองกันฯ

10 -              1,970,000   1,470,000   2,170,000   1,170,000   

-              9                 8                 10               8                 รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ที่ต้ังถังขยะแบบมีหลังคาคลุม
และใสถังขยะได 3 ถัง

1. เพื่อใหประชาชนไดมี
ภาชนะในการรองรับขยะ
แบบแยกประเภทขยะ
2. เพื่อใหในถังขยะไมมี
นํ้าขัง สงกลิ่นเหม็น

ที่ต้ังถังขยะแบบมีหลังคาคลุม
และใสถังขยะได 3 ถัง และ
ปายสังกะสี แสดงโลโก 
เทศบาลเมืองทับกวาง และ
ปายการแยกประเภทขยะ 60
 ชุด

- 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 60 
ประชาชนไดมี
ภาชะในการ

รองรับขยะแบบ
แยกประเภทขยะ

1. ประชาชนไดมีภาชนะ
ในการรองรับขยะแบบ
แยกประเภทขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

2 กอสรางอาคารแพทยแผนไทย
 หมูที่ 2 ต.ทับกวาง อ.แกง
คอย จ.สระบุรี  จํานวน 1 
หลัง

เพื่อใชเปนสถานที่
ใหบริการประชาชน       
เร่ืองแพทยแผนไทย

มีสถานที่ใหบริการประชาชน
ที่มาใชบริการแพทยแผนไทย

 จํานวน 1 หลัง

- 4,500,000 4,000,000 - - การกอสรางได
มาตรฐาน

มีสถานที่ใหบริการ
ประชาชนที่มาใชบริการ
แพทยแผนไทย จํานวน 
1 หลัง

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการติดต้ังระบบสายนํา
สัญญาณใยแกวนําแสง Fiber
 Optic จาก รพ.สต.หนอง
ผักบุง ถึง ศูนยบริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองทับ
กวาง

เพื่อสะดวกในการทํางาน
และใหบริการประชาชน

1 คร้ัง - 500,000 500,000 - - การกอสรางได
มาตรฐาน

สะดวกในการทํางานและ
ใหบริการประชาชน

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการกอสรางโรงจอด
รถบรรทุกขยะ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมีที่จอดรถบรรทุก
ขยะที่เพียงพอ

ขนาดกวาง 12.00 เมตร 
ยาว 42.00 เมตร จํานวน 1
 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -    1,800,000    1,800,000 - - การกอสรางได
มาตรฐาน

มีที่จอดรถบรรทุกขยะที่
เพียงพอ

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

5 โครงการกอสรางหองเก็บ
ของพรอมที่พักคนงาน

เพื่อใหมีหองเก็บของที่
เพียงพอตอการใชงาน

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว
 12.00 เมตร

 -    1,200,000    1,200,000 - - การกอสรางได
มาตรฐาน

มีหองเก็บของและที่พัก
พนักงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการกอสรางที่ลาง
รถบรรทุกขยะ

เพื่อใหมีที่ทําความสะอาด
รถบรรทุกขยะ

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยนาว 243.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
1,215.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -       400,000       400,000 - - การกอสรางได
มาตรฐาน

มีที่ทําความสะอาด
รถบรรทุกขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

-              8,900,000   8,400,000   500,000      500,000      

-              6                 6                 1                 1                 รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาจางออกแบบ จางควบคุม
งานที่จายใหแกเอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภายนอก

เพื่อจางเหมาสํารวจ 
ออกแบบ ประมาณราคา
 ถนน ระบบทอระบายนํ้า
 สะพาน  ฯลฯ

ตลอดปงบประมาณ - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับความ 
สําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน

สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง

-              500,000      500,000      500,000      500,000      

-              1                 1                 1                 1                 

รวม
รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.5 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองประชุม โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อใหหองประชุมของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง
 1 (สมุหพรอม) ใหอยูใน
สภาพเรียบรอยสมบูรณ

 ซอมแซมบานหนาตาง 
ประตูอลูมิเนียม และ
ปรับปรุงระบบไฟฟา ความ
ยาวรวม 61 เมตร สูง 2 
เมตร

- 400,000 400,000 - - หองประชุม
โรงเรียนใชงาน

ไดดี

นักเรียนมีหองประชุมได
ใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

2 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินระหวางอาคาร 1 ถึง
 อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

 เพื่อปองกันฝนและ
แสงแดดจัดๆ

 - กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินเช่ือมระหวาง
อาคาร ๑ และอาคาร ๒  
โดยมีขนาดกวาง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร
 หรือพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา  ๔๓๖ ๐๐ ตารางเมตร

- 872,000 872,000 - - หลังคาคลุม
ทางเดิน 

จํานวน 1 แหง

 นักเรียนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
ระหวางอาคารทั้งสอง

กองการศึกษา

3 โครงการกอสรางอางลางหนา
และที่แปรงฟน โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ความสะดวกในการทํา
ความสะอาดชองปาก

  กอสรางอางลางหนาและ
ที่แปรงฟน จํานวน  ๒ แหง
 ดังน้ี
  ๑) สําหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาล
  ๒) สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา

400,000 400,000 - - - อางลางหนา
และท่ีแปรงฟน 
จํานวน 2 แหง

 นักเรียนมีอางลางหนา
และที่แปรงฟนที่ถูก
สุขลักษณะ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.5 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

4 โครงการปรับปรุงสนามหญา 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ

 เพื่อใหสนามหญาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ 
 มีสภาพ เรียบรอย 
สวยงาม

 ดําเนินการปรับปรุง 
สนามหญาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ปาไผ จํานวน  ๑  แหง

200,000 200,000 - - - ปรัปบรุง
สนามหญา

จํานวน 1 แหง

 ทัศนียภาพของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กปาไผ 
เรียบรอย สวยงาม

กองการศึกษา

5 โครงการกอสรางหองนํ้า
นักเรียนชาย หญิง 
จํานวน  ๑  หลัง โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง ๒ 
(จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อใหนักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (จิตร
ประไพชาเลต) มีหองนํ้า
อยางเพียงพอ

 กอสรางหองนํ้าสําหรับ
นักเรียนชายหญิง 
จํานวน 1 หลัง

- 800,000 800,000 - - หองน้ํา
จํานวน 1 หลัง

 นักเรียนมีหองนํ้าที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย

กองการศึกษา

6 โครงการหองสมุด โรงเรียยน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อสงเสริมทักษะการ
เรียนรู โดยใชหองสมุด
เปนแหลงการเรียนรู
 เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีนิสัย
ใฝรูใฝเรียนและมีนิสัยรัก
การอาน
 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู

1 คร้ัง - 500,000 500,000 - - รอยละ 80 
ไดรับการ
สงเสริม

พัฒนาการท้ัง 4
 ดาน

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
เรียนรูที่ดีทั้ง 4 ดาน

กองการศึกษา

7 โครงการกอสรางศูนยกีฬา
และนันทนาการ เทศบาล
เมืองทับกวาง

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายใหกับประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองทับกวาง

- - 130,000,000 - - ระดับ
ความสําเร็จ 
รอยละ 95

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองทับกวาง มี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.5 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

8 ติดต้ังเหล็กดัดหองเรียนของ
นักเรียน (อาคารอนุบาล)
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง
 1 (สมุหพรอม)

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ เด็ก
พลัดตกจากอาคารเรียน

ติดต้ังเหล็กดัดบริเวณ
หองเรียนของนักเรียน 
(อาคารอนุบาล) 
จํานวน 9 หอง

 -       450,000        450,000 - - นักเรียนพน
จากอุบัติเหตุ

นักเรียนมีความปลอดภัย กองการศึกษา

9 ติดต้ังกระจกรอบโรงอาหาร
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง
 1 (สมุหพรอม)

เพื่อปองกันแมลง
  และสุขอนามัยที่ดีของ
เด็กนักเรียน

ติดต้ังกระจกรอบโรงอาหาร  -       500,000        500,000  -  - นักเรียน ครู 
และผูปกครองมี
ความพึงพอใจ
รอยละ 90

นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี
ของนักเรียน

กองการศึกษา

10 กอสรางทางเทาพรอมหลังคา
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง
 1 (สมุหพรอม)

เพื่อสรางทางเทาพรอม
หลังคาเช่ือมระหวาง
อาคารเรียนปองกันแดด
และฝน
ใหกับนักเรียนและคร

มีทางเทาพรอมหลังคา
เช่ือมระหวางอาคารเรียน

ปองกันแดดและฝน 
ใหกับนักเรียนและครู

 -       600,000        600,000  -  - นักเรียนรอยละ 
80 มีความพึง

พอใจกับ
สถานศึกษา

โรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่นาอยู
นาเรียนและสราง
ภาพลักษณที่ดีแก
โรงเรียน

กองการศึกษา

11 กอสรางหลังคาคลุมอาง
ลางจานโรงอาหาร ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

เพื่อใหมีหลังคาคลุมอาง
ลางจานโรงอาหาร

กอสรางหลังคาคลุม
อางลางจานโรงอาหาร

จํานวน 1 แหง

 -       250,000        250,000  -  - โรงอาหารมี
สภาพแวดลอม
เหมาะสมตอ

นักเรียน

โรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่นาอยู
นาเรียนและสราง
ภาพลักษณที่ดีแก
โรงเรียน

กองการศึกษา

12 โครงการกอสรางที่แปรงฟน 
สําหรับนักเรียน  จํานวน 1 ที่

เพื่อใหเด็กมีที่แปรงฟน
และเปนการสงเสริม
สุขภาพ
ในชองปากของนักเรียน
สําหรับนักเรียนช้ัน

 

1 แหง ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง ปาไผ

 -         50,000           50,000  -  - ระดับ
ความสําเร็จ 
รอยละ 95

มีสถานที่แปรงฟน
เพียงพอตอจํานวน
นักเรียน

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.5 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

13 โครงการปรับปรุง
รางนํ้าฝน บริเวณทางเดิน
เช่ือมตอ ระหวางโรงอาหาร
และหองนํ้า

เพื่อปองกันอันตรายจาก
พื้นที่ลื่นจากนํ้าฝนเวลา
เด็กๆ
เดินไปทานอาหารและ
หองนํ้า

1 แหง ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง ปาไผ

 -         50,000           50,000  -  - ระดับ
ความสําเร็จ 
รอยละ 95

นักเรียนไดรับความ
ปลอดภัยจากพื้นที่ลื่น

กองการศึกษา

14 เปลี่ยนประตูร้ัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง
ทับกวาง ปาไผ

เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนและผูปกครอง
เน่ืองจากชํารุดมาก

1 แหง ภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง  ปาไผ

 -         30,000           30,000  -  - ระดับ
ความสําเร็จ 
รอยละ 100

นักเรียนและผูปกครอง
ไดรับความปลอดภัย

กองการศึกษา

15 ปรับภูมิทัศนหนาบานพักภาร
โรง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองทับกวางปาไผ

เพื่อปรับปรุงสถานที่หนา
บานพักภารโรงใหดูดีขึ้น

1 แหง ภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง  ปาไผ

 -         20,000           20,000  -  - ระดับ
ความสําเร็จ 
รอยละ 94

ทัศนียภาพใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองทับกวางปาไผ  ดู
สะอาดเรียบรอย  

กองการศึกษา

16 โครงการกอสรางลิฟทโดยสาร
 โรงเรียนเทศบาล 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหผูสูงอายุและคนพิการ

กอสรางลิฟทโดยสาร 
ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 
650 กิโลกรัม อาคารเรียน
 4 ช้ัน 9 หองเรียน

 -  -      3,000,000  -  - ความพึง
พอใจ

ประชาชน

บริการผูสูงอายุและคน
พิการใหไดรับความ
สะดวกสบายในการใช
อาคาร

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.5 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

17 โครงการปรับปรุงหองสมุดมี
ชีวิต ของโรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 1 (สมุหพรอม)

 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
รักการอานและ
สนุกสนานจากการเรียนรู
ไดอยางมีความสุข

ปรับปรุงหองสมุดมีชีวิต 
จํานวน 1 หอง

 -  -        500,000 - - ความ
พัฒนาการ

ของนักเรียน

นักเรียนไดมีพัฒนาการ
ทางดานการอาน

กองการศึกษา

18 โครงการปรับปรุงหองสมุดมี
ชีวิต ของโรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
รักการอานและ
สนุกสนานจากการเรียนรู
ไดอยางมีความสุข

ปรับปรุงหองสมุดมีชีวิต 
จํานวน 1 หอง

 -  -        500,000 - - ความ
พัฒนาการ

ของนักเรียน

นักเรียนไดมีพัฒนาการ
ทางดานการอาน

กองการศึกษา

19 คาซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 1 (สมุหพรอม)

  เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนที่ชํารุดให
สามารถใชงานไดอยาง
ปลอดภัย และไดมาตรฐาน

ซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียน โรงเรียนเทศบาลทับ

กวาง 1 (สมุหพรอม)

 -       150,000        150,000 150,000 150,000 ระดับ
ความสําเร็จ

ของงาน

อาคารเรียนมีความ
สมบูรณและใชได

กองการศึกษา

20 คาซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

  เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนที่ชํารุดให
สามารถใชงานไดอยาง
ปลอดภัย และไดมาตรฐาน

ซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียน โรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

 -       150,000        150,000 150,000 150,000 ระดับ
ความสําเร็จ

ของงาน

อาคารเรียนมีความ
สมบูรณและใชได

กองการศึกษา

21 โครงการกอสรางที่แปรงฟน 
สําหรับนักเรียน ประถมศึกษา
  จํานวน 1 ที่

เพื่อใหเด็กมีที่แปรงฟน
และเปนการสงเสริม
สุขภาพ
ในชองปากของนักเรียน
สําหรับนักเรียนช้ัน

 

1 แหง ใน
 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง

 2 (จิตรประไพชาเลต)

 -       250,000        250,000  -  - ระดับ
ความสําเร็จ 
รอยละ 95

มีสถานที่แปรงฟน
เพียงพอตอจํานวน
นักเรียน

กองการศึกษา



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.5 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02 

22 โครงการปรับปรุง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

เพื่อใหนักเรียนได
เสริมสราง พัฒนาทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงหองโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ประมวลผลที่ 1 จํานวน 24 
เครื่อง
2.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 24 เครื่อง
3.โตะ-เกาอ้ี สําหรับวาง
คอมพิวเตอร จํานวน 24 ชุด
4. ติดต้ังโปรแกรมพื้นฐาน
และเดินระบบ LAN

 -       720,000        720,000  -  - นักเรียนรอยละ
 85 มีทักษะ

ทางดาน
คอมพิวเตอร

นักเรียนไดความรู
ทางดานคอมพิวเตอร
อยางเต็มประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

600,000    6,392,000   ########### 300,000    300,000    
2                18               20                 2                2                

รวม
รวมโครงการ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว - 30,000         30,000         - - กองสวัสดิการ

2 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู

- 3,800           3,800           - - กองสวัสดิการ

3 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะวางคอมพิวเตอร 1 ตัว - 5,000           5,000           - - กองสวัสดิการ

4 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องอานบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart Card 
reader)  จํานวน 5 เครื่องๆละ
 700 บาท

- 3,500           - - - กองสวัสดิการ

5 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 20 ลานพิกเซล

- 19,300         19,300         - - กองสวัสดิการ

-               61,600         58,100         -               -               

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซื้อและติดต้ังลูกขายระบบ
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 
พรอมอุปกรณครบชุด

 -        400,000 400,000       400,000       400,000       กองวิชาการและ
แผนงาน

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง  -          10,000 10,000         - - กองวิชาการและ
แผนงาน

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 18,000         - - กองวิชาการและ
แผนงาน

รวม

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 KVA 
จํานวน 1เครื่อง (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

 -  - 32,000         - - กองวิชาการและ
แผนงาน

-               410,000       460,000       400,000       400,000       

10 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุต 
สําหรับงานประมวลผล   จํานวน
  เครื่อง

 -  - 22,000         - - กองสาธารณสุข

11 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
NETWORK แบบท่ี 1 จํานวน 1
 เครื่อง

 -  - 8,900           - - กองสาธารณสุข

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน  
จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท

 -  - 11,000         - - กองสาธารณสุข

13 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ขนาด 4.5 ฟุต 
จํานวน 2 ตัวๆละ 5,500 บาท

 -  - 11,000         - - กองสาธารณสุข

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 3,000 บาท

 -  - 6,000           - - กองสาธารณสุข

15 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

 -  - 56,000         - - กองสาธารณสุข

รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

16 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ มีขาคาด ขนาด 
44×55×90 ซม. จํานวน 10 
ตัวๆละ 1,000 บาท

 -  - 10,000         - - กองสาธารณสุข

17 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเย็น ชนิด 2 ประตู  ขนาด 
386 ลิตร 13.6 คิวบิกฟุต 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

  

 -  - 18,500         - - กองสาธารณสุข

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะพับอเนกประสงค (โตะขาว) 
จํานวน 6 ตัวๆละ 3,000 บาท

 -  - 18,000         - - กองสาธารณสุข

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม 
กระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก
 จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 20,600         - - กองสาธารณสุข

20 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัด
ตรง ทําลายครั้งละ 20 แผน 
จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 28,000         - - กองสาธารณสุข

21 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้นวม จํานวน 10 ตัวๆละ 
700 บาท

 -  - 7,000           - - กองสาธารณสุข

22 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 
ตัว

 -  - 2,000           - - กองสาธารณสุข

23 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บแฟม 20 ชอง จํานวน 1 ตู  -  - 3,500           - - กองสาธารณสุข

-               -               222,500       -               -               รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

24 การศึกษา ครุภัรฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะหมูบูชา (หมู 9 หนา 9
 )
(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(ร ร เทศบาล )

- - 25,000         - - กองการศึกษา

25 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไมตํ่ากวา 24,000 บีทียู 
จํานวน 12 เครื่องๆละ 
30,000 บาท
(ประจําหองประชุม หองเรียน 
หองปฏิบัติการ)
(ร.ร.เทศบาล 1)

- - 360,000       - - กองการศึกษา

26 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

จัดซื้อครุภัณฑประจําหอง
วิทยาศาสตร
ประกอบดวย
 -กลองจุลทรรศนแบบสองตา 
จํานวน 8 เครื่อง
 -หุนจําลองอวัยวะแยกชิ้นสวน
ได 41 ชิ้น จํานวน 1 ชุด
(ร.ร.เทศบาล 1)

- 326,000       326,000       - - กองการศึกษา

27 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ
นาฎศิลป

จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย-สากล
(ร.ร.เทศบาล 1)

 -        250,000        250,000  -  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

28 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียง และลําโพง
(ร.ร.เทศบาล 1)

 -  -        200,000  -  - กองการศึกษา

29 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังกลองวงจรปด (อาคาร
อนุบาล)
(ร.ร.เทศบาล 1)

 -  -        200,000  -  - กองการศึกษา

30 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเกาอี้ อนุบาล 100 
ชุด ชุดละ 2,200 บาท
(ร.ร.เทศบาล 1)

 -  -        220,000  -  - กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

31 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะขาวอเนกประสงค 
จํานวน 20 ตัวๆละ 3,000 บาท
(ร.ร.เทศบาล 1)

 -  -          60,000  -  - กองการศึกษา

32 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้บุนวมโครงขาเหล็ก
ชุบโครเมียมเงาพนักพิงทรง
สี่เหลี่ยม มีคานคาดรูปตัวเอ 
จํานวน 60 ตัวๆละ 2,500 บาท
(ร.ร.เทศบาล 1)

 -  -        150,000  -  - กองการศึกษา

33 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานประมวลผล

 -          21,000          21,000  -  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

34 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร 
ขนาด 14 น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง 
(สนามกีฬาฯ)

 -  -            7,000  -  - กองการศึกษา

35 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อสวาน เจาะคอนกรีต 
ไม เหล็ก ขนาด ½ น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง 
(สนามกีฬาฯ)

 -  -            2,800  -  - กองการศึกษา

36 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องเจียร 
ขนาด 4 น้ิว
จํานวน 1 เครื่อง 
(สนามกีฬาฯ)

 -  -            3,000  -  - กองการศึกษา

37 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องเชื่อม 
อินเวอรเตอร MMA-400A
จํานวน 1 เครื่อง 
(สนามกีฬาฯ)

 -  -            4,500  -  - กองการศึกษา

38 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อปนลมยิงตะปู
จํานวน 1 เครื่อง 
(สนามกีฬาฯ)

 -  -            1,500  -  - กองการศึกษา

39 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อปนลมยิงแมก
จํานวน 1 เครื่อง 
(สนามกีฬาฯ)

 -  -            3,500  -  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

40 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง
 จํานวน 1 เครื่อง
(ศพด.ปาไผ)

 -  -            9,500  -  - กองการศึกษา

41 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน ขนาดไมตํ่ากวา 26,000
 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 
36,000 บาท
(ประจําหองเรียน อนุบาล 3)
(ศพด.ปาไผ)

 -          72,000          72,000  -  - กองการศึกษา

42 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน ขนาดไมตํ่ากวา 26,000
 บีทียู จํานวน 6 เครื่องๆละ 
36,000 บาท (ประจําหอง
เตรียมอนุบาล หองอนุบาล 1/1
 และอนุบาล 1/2)
(ศพด.ปาไผ)

 -        216,000        216,000  -  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

43 การศึกษา ครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโทรทัศน จอ LED ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 
1,920 × 1,080 ขนาด 40 
น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง
(ศพด ปาไผ)

 -  -          13,000          13,000  - กองการศึกษา

44 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงและลําโพง มี
ชองรับสัญญาณไมโครโฟนไม
นอยกวา 2 ชองรับสัญญาณ 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 25,000
 บาท
(ศพด.ปาไผ)

 -  -          50,000          50,000  - กองการศึกษา

45 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 2ตัวๆ
ละ 1,00 บาท
(ศพด.ปาไผ)

 -  -            2,000            2,000  - กองการศึกษา

46 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูทึบบานเลื่อน 2 ชุด ขนาด 5 
น้ิว จํานวน 3 ตัวๆละ 5,500 
บาท
(ศพด.ปาไผ)

 -  -          16,500          16,500  - กองการศึกษา

47 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4
 ตัวๆละ 900 บาท
(ศพด.ปาไผ)

 -  -            3,600            3,600  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

48 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะขาวอเนกประสงค 
จํานวน 10 ตัวๆละ 4,000 บาท
(ศพด.ปาไผ)

 -  -          40,000          40,000  - กองการศึกษา

49 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้บุนวมโครงขาเหล็ก
ชุบโครเมียมเงาพนักพิงทรง
สี่เหลี่ยม มีคานคาดรูปตัวเอ 
จํานวน 10 ตัวๆละ 2,500 บาท
(ศพด.ปาไผ)

 -  -          25,000          25,000  - กองการศึกษา

50 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอม
กระจก ขนาด 3 ฟุต จํานวน 3 
ตัวๆละ 4,300 บาท
(ศพด.ปาไผ)

 -  -          12,900          12,900  - กองการศึกษา

51 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูบลอคเก็บอุปกรณ ตูละ 6 ชอง
 จํานวน 36 ตูๆละ 700 บาท
(ศพด.ปาไผ)

 -  -          25,200          25,200  - กองการศึกษา

52 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางรองเทาสแตนเลส ขนาด
วางรองเทาได 30 คู จํานวน 6 
อันๆละ 5,000 บาท
(ศพด.ปาไผ)

 -  -          30,000          30,000  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

53 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

โทรทัศน LED TV
 แบบสมารท ทีวี ขนาด 55 น้ิว 
(พรอมติดต้ัง) จํานวน  3 
เครื่องๆละ 26,500 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -          79,500          79,500  - กองการศึกษา

54 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียน จํานวน 
60 ชุดๆละ 2,300 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -        138,000        138,000        138,000  - กองการศึกษา

55 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บอุปกรณประจํา
หองเรียน ขนาด 6 ชอง จํานวน
 40 ตูๆละ 1,500 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -          60,000          60,000  - กองการศึกษา

56 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารประจําหองเรียน 
แบบฝาทึบ จํานวน 36 ตูๆละ 
4,000 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -        144,000        144,000  - กองการศึกษา

57 การศึกษา ครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารประจําหองเรียน 
แบบกระจก จํานวน 36 ตูๆละ 
4,000 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -        144,000        144,000  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

58 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรประมวลผล แบบท่ี
 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 
น้ิว) สําหรับหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ จํานวน  24 
เครื่องๆละ 22,000 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -        100,000        528,000 528,000        - กองการศึกษา

59 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA  สําหรับหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ จํานวน  24 
เครื่องๆละ 2,500 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -          12,500          60,000 60,000          - กองการศึกษา

60 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเกาอี้ทํางานประจํา
หองเรียน จํานวน  10 ชุดๆละ 
15,000 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -        150,000        150,000  - กองการศึกษา

61 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ติดต้ังเครื่องปรับอากาศประจํา
หองปฏิบัติการ 3 หองเรียน  
ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน  
6 เครื่องๆละ 42,300 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -        253,800        253,800  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

62 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังชุดควบคุมเครื่องขยาย
เสียงพรอมลําโพงประจํา
หองเรียน หองปฏิบัติการ ติดต้ัง
ลําโพงภายนอกและภายใน
อาคารเรียน  อาคารเรียนหลัง
ใหม 9 หองเรียน  จํานวน 1 ชุด
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -        250,000        250,000  - กองการศึกษา

63 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังชุดควบคุมเครื่องขยาย
เสียงพรอมลําโพงประจํา
หองเรียน หองปฏิบัติการ ติดต้ัง
ลําโพงภายนอกและภายใน
อาคารเรียน  อาคารเรียนอนุบาล
 จํานวน 1 ชุด
(  2)

 -  -        200,000        200,000  - กองการศึกษา

64 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง
 จํานวน 1 เครื่อง
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          11,000          11,000  - กองการศึกษา

65 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อชั้นวางรองเทา สแตนเลส
สําหรับหองเรียนอนุบาล จํานวน
  6  ตัว
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          33,000          33,000  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

66 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร จัดซื้อปมนํ้าอัตโนมัติ จํานวน  2
 เครื่อง
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          30,000          30,000  - กองการศึกษา

67 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน  1 ชุด
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          25,000          25,000  - กองการศึกษา

68 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อชุดโตะเกาอี้ประชุม 
จํานวน  1 ชุด
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          45,000          45,000  - กองการศึกษา

69 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและ
เขาเลม จํานวน 1 เครื่อง
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          18,000          18,000  - กองการศึกษา

70 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพอิงคเจ็ท แบบ
แทงคหมึกในตัว จํานวน 2  
เครื่อง
( ศ  2)

 -  -          10,000          10,000  - กองการศึกษา

71 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 
น้ิว  จํานวน  48 ตัวๆละ 
3,000 บาท 
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -        144,000        144,000  - กองการศึกษา

72 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ติดต้ังเครื่องปรับอากาศหองพัก
ครู ขนาด 32,000 บีทียู 
จํานวน  1 เครื่อง
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          42,300          42,300  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

73 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อตูเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 
เครื่อง
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          13,000          13,000  - กองการศึกษา

74 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม จํานวน
  1  ตัว
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          12,000          12,000  - กองการศึกษา

75 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร จัดซื้อปมนํ้าอัตโนมัติ จํานวน  2
 เครื่อง
(รร.เทศบาล 2)

 -  -          30,000          30,000  - กองการศึกษา

76 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
 - ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา
 2,400 ซีซี
 - เครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 
110 กิโลวัตต
  - แบบดับเบ้ิลแคบ
(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(รร.เทศบาล 2)

 -  -        868,000  -  - กองการศึกษา

77 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ XGA พรอมจอ ขนาด 
5,000 ANSI Lumens 
จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 
ขนาดเสนทแยงมุม 120 น้ิว

 -          85,500  -  -  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

78 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องอานบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart Card 
reader)  จํานวน 1 เครื่องๆละ
 7  บาท

 -  -               700  -  - กองการศึกษา

79 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง เพื่อนําไปติดต้ังท่ี
บริเวณชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 
2 
เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  
ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล 
จํานวน 1 เครื่อง
2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว
จํานวน 1 เครื่อง
3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด 
จํานวน 1 เครื่อง
4. อุปกรณนวดหลัง 
จํานวน 1 เครื่อง1

       500,000  -  -  -  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

5. อุปกรณบริหารหัวไหลและ
หนาอก จํานวน 1 เครื่อง
6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา 
จํานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณเอนปนจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง 
8. อุปกรณปนกรรเชียงบก 
จํานวน 1 เครื่อง
9. ปายแสดงวิธีการเลน จํานวน 8
 ปาย   
*พรอมติดต้ัง

80 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง เพื่อนําไปติดต้ังท่ี
บริเวณอาคารอเนกประสงค 
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6
เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  
ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล 
จํานวน 1 เครื่อง
2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว
จํานวน 1 เครื่อง
3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด 
จํานวน 1 เครื่อง

 -  -        500,000  -  - กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

4. อุปกรณนวดหลัง 
จํานวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณบริหารหัวไหลและ
หนาอก จํานวน 1 เครื่อง
6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา 
จํานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณเอนปนจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง 
8. อุปกรณปนกรรเชียงบก 
จํานวน 1 เครื่อง
9. ปายแสดงวิธีการเลน จํานวน 8
 ปาย   
*พรอมติดต้ัง

81 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
 - ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา
 2,400 ซีซี
 - เครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 
110 กิโลวัตต
  - แบบธรรมดาพรอมหลังคา
(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

 -        581,000        581,000  -  - กองการศึกษา

500,000       1,221,000    6,139,300    2,638,800    -               -               รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

82 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อเครื่องเจาะดิน 1 เครื่อง  -  -            8,500  -  - กองชาง

83 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องอานบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart Card)  
ํ   ื่

 -               700               700  -  - กองชาง

84 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5
 ตัวๆละ 2,000 บาท

 -          10,000          10,000          10,000          10,000 กองชาง

85 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน ขนาดไมตํ่ากวา 13,000
 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 
23,000 บาท

 -          23,000          23,000          23,000          23,000 กองชาง

86 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา แบบ 
Network สําหรับกระดาษ 
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่องๆละ
 54,000 บาท (รายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

 -          54,000          54,000          54,000          54,000 กองชาง

87 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  หมอแปลงไฟฟา จํานวน 1 ลูก
เพื่อใชสําหรับเปลี่ยนหมอแปลง
ไฟฟา ใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอและความ
ปลอดภัยในชีวิต

 -        200,000        200,000        200,000        200,000 กองชาง
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

88 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

รถขุดดินตีนตะขาบ 200 แรงมา
 ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ 
จํานวน 1 คัน

 -     6,800,000     6,800,000  -  - กองชาง

89 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

รถแทรกเตอรฟารม ขนาดไม
นอยกวา 100 แรงมา พรอม
ใบมีดสําหรับดันดิน และกลอง
ตัดหญาลากตาม จํานวน 1 คัน

 -     2,000,000     2,000,000  -  - กองชาง

-               9,087,700    9,096,200    287,000       287,000       
90 การรักษาความสงบ

ภายใน
ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง  - รถยนตดับเพลิงผสมโฟม

อัตโนมัติ  แบบ ๑๐ ลอจํานวน 
 ๑  คัน  โดยมี
  รายละเอียด ดังน้ี
  - เครื่องยนตไมนอยกวา ๓๖๐ 
แรงมา  
  - มีหองโดยสารพรอมท่ีน่ัง
สําหรับพนักงานดับเพลิงหลังหัว
เกง  
  - โครงสรางหองโดยสารและตู
เก็บอุปกรณทําจากวัสดุ
อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

 -   25,000,000  -  -  - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

 - ขนาดถังบรรจุนํ้าไมนอยกวา 
๕,๐๐๐ ลิตร
  - ขนาดถังบรรจุโฟมไมนอยกวา
 ๕,๐๐๐ ลิตร
  - ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
พรอมระบบผสมนํ้ายาโฟม
อัตโนมัติแทนปนฉีดนํ้า/โฟม
  - ระบบไฟฟาสองสวางพรอมมี
อุปกรณดับเพลิงกูภัยท่ีทันสมัย
เพียงพอตอการใชงาน

91 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

 - รถยนตสุขาเคลื่อนท่ี ชนิด  ๖ 
 ลอ  จํานวน ๑ คัน โดยมี
รายละเอียด
  ดังน้ี
  - เครื่องยนตดีเซล
  - มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอย
กวา  ๒๐๐ แรงมา
  - มีหองพนักงานขับรถยนต
ตอนหนา

 -   10,000,000  -  -  - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

  - ภายในมีหองสวมจํานวนไม
นอยกวา ๖ หอง
  - มีชองสําหรับปสสาวะ 
สําหรับผูชายพรอมท่ีกั้น จํานวน
ไมนอยกวา ๕ ชอง
  - ติดต้ังระบบเทาชางชวยใน
การคํ้ายันทํางานดวยระบบไฮ
ดรอลิก

92 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร   เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอภาพ
ขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว) 
จํานวน  ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลฯ)

 -          30,000  -  -  - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

93 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ 
kVA  จํานวน ๒ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๕,๙๐๐ บาท (ตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลฯ)

 -          11,800 - - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

94 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร หรือ LED สี จํานวน
  ๑ เครื่อง (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลฯ)

 -          17,000 - - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

95 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถยนต ขนาด
กําลังสง 25 วัตต ประกอบดวย
 ตัวเครื่องไมโครโฟน เสาอากาศ
ชนิดติดรถยนต คูมือการใชงาน 
จํานวน 5 เครื่องๆละ 24,000
 บาท

                 -                    -   120,000       - 120,000       สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

96 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดประจําท่ี ขนาดกําลังสง 30
 วัตต ประกอบดวย ตัวเครื่อง
ไมโครโฟน พาวเวอรซัพพลาย 
คูมือการใชงาน  จํานวน 4 
เครื่องๆละ 28,000 บาท

                 -                    -   112,000       - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

97 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 
จํานวน 5 เครื่องๆละ 12,000
 บาท

                 -                    -   60,000         - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

98 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เสาอากาศวิทยุ แบบ Tower  
ชนิด Self Support  ความสูง
ไมนอยกวา 30 เมตร
-เสารับสัญญาณ วิทยุ Self 
Support ความสูงไมนอยกวา 
30 เมตร  ฐานเสาพรอมอุปกรณ
-อุปกรณชุดสายลอฟา พรอมลูก
ถวยจับสายลอฟา สายลวด
อลูมิเนียม ขนาด 35 มม.
-ไฟกระพริบยอดเสา แบบ LED 
โซลาเซลล
-สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 8 
สแตก
-ขาจับเสาไดโพล 50 ซม.
-สายนําสัญญาณ COAXIAL 
CABLE ชนิด Hard line ขนาด
 ½ น้ิว
-ขั้วตอ Connecter PL 259 
ใชกับสาย ½ น้ิว 

                 -          399,500 399,500       - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

Coaxial Lightning Surge 
Protector อุปกรณปองกันลด
ความเสียหายของวิทยุสื่อสาร
จากฟาผา
-สายจั๊มเปอร พรอมขั้วตอ PL
-บัตเตอร (Buss Bar)
-สายกราวด พรอมแทงกราวด
ล็อค

สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

99 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร จัดซื้อไดโวสูบนํ้า 2 น้ิว 750 
วัตต 
-กําลังไฟฟา 750 วัตต
-แรงดันไฟฟาในแบบท่ัวไป 220
 V
-ความถี่ไฟฟาบานท่ัวไป 50 
เฮิรต
-สงขึ้นสูงสุด 15 เมตร
-ปริมาณนํ้าสูงสุด 166 ลิตร/
นาที
-ระยะสงแนวราบ 70 เมตร
-ขนาดทอ 2 น้ิว
-รอบ/นาที 2,860 รอบ/นาที
-ขนาด 42×23×22 เซนติเมตร
-นํ้าหนัก 11.7 กิโลกรัม

้ํ ั ั   

                 -            20,000 - - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

100 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเชือกเปลงแสง ความยาว 
50 เมตร

 -  - 150,000       - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

101 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนท่ีเร็ว
พรอมอุปกรณ ติดต้ังเครื่องฉีด
ดับเพลิงโฟมแรงดันสูง มีถังนํ้า 
ถังนํ้ายาโฟมและมีระบบผสม
โฟมในตัวแรงดันใชงานสูงสุดไม
นอยกวา 40 บาร จํานวน 1 คัน

 -  - 5,500,000    - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

102 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อรถตรวจการณดับเพลิง
อาคาร ชนิด 4 ลอ จํานวน 1 คัน

 -  - - - 2,300,000    สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

103 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังกลองวงจรปด พรอม
อุปกรณ บริเวณหนาโรงเรียน
อนุบาลทับกวางถึงสะพานกลับ
รถหนานิคม จํานวน 3 จุด

 -        458,000 458,000       - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

104 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

จัดซื้อเตียงรถเข็นผูปวยพรอม
ชุดล็อคฐานเตียง และฐานเตียง
ประจํารถพยาบาล

 -        168,000 168,000       - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

105 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

จัดซื้อกลองแสดงภาพทะลุเขมา
ควันหนาทึบและคนหา
ผูประสบภัยในมืดสนิทความ
ละเอียดเซนเซอร ไมนอยกวา 
384 × 288 ความถี่การ
เปลี่ยนแปลงภาพไมนอยกวา 
60 เฮิรตช ใชแบตเตอรี่ จํานวน
 1 ชุด

 -  - 890,000       - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

106 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงหาบ
หามขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
เบนซิน ขนาด 70 แรงมา 
ระบายความรอนดวยนํ้า พรอม
อุปกรณประจําเครื่อง จํานวน 1 
เครื่อง

 -  - - 490,000       - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

107 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้ออุปกรณชวยเหลือ
ผูประสบภัยในท่ีสูง จํานวน 1 ชุด

 -  - - 500,000       - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

108 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเปลกูภัย ทําดวยสเตน
เลสหรือไทเทเนียม รับนํ้าหนักได
ไมนอยกวา 1,100 กิโลกรัม 

  

 -  - - 250,000       - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

109 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อกวานมือหมุน มีชุดยึดกับ
ขาต้ัง จํานวน 1 ชุด

 -  - - 230,000       - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

110 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อกวานมือหมุน แบบมวน
กลับไดเอง พรอมระบบปองกัน
การตก จํานวน 1 ชุด

 -  - - 270,000       - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

111 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเปลมวนกูภัย จํานวน 1 ชุด  -  - - 120,000       - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

112 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเปลสูญญากาศ แบบสูบลม
 จํานวน 1 ชุด

 -  - - 120,000       - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

113 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเปลกูภัยพลาสติก
สังเคราะหแบบพับได จํานวน 1
 ชุด

 -  - - 45,000         - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

114 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้ออุปกรณทุบงัดแงะเพื่อการ
เขาถึงประกอบดวยโลหะ 3 
รูปแบบ จํานวน 4 ชุดๆละ 
35,000 บาท

 -  - - 140,000       - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

115 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเบาะลมนิรภัยพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด

 -  - - - 2,800,000    สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

116 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อแทนปนฉีดนํ้าดับเพลิง 
ขนาดพกพาแบบวางพื้น จํานวน
 1 ชุด

 -  - - - 490,000       สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

117 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 
ชนิดทุนลอย จํานวน 1 ชุด

 -  - - - 350,000       สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

118 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อพัดลมระบายควันพรอม
แบตเตอรี่ในตัว จํานวน 1 ชุด

 -  - - - 450,000       สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

119 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องอัดฉีดสําหรับ
รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุก
นํ้า 
จํานวน 1 เครื่อง

 -  - - 14,000         - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

120 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้ออุปกรณฉีดดับเพลิงแบบ
ละอองฝอย พรอมชุดสะพาย
หลังใชอากาศจากถังอากาศ 
ขนาด 2 ลิตร 300 บาร

 -  - - - 450,000       สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

121 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจก
เตอรจอรับภาพ

 -  - - 22,000         - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

122 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อลําโพงและเครื่องขยายเสียง  -  - - 15,000         - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

123 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แยก
สวนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครื่องๆละ 28,600
 บาท

 -  - 85,800         - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)
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(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

124 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาท (มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 
ชั้น) จํานวน 2 ใบๆละ 5,500 
บาท

 -  - 11,000         - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

125 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสารขนาด 40 
ชอง จํานวน 2 ตูๆละ 6,000 
บาท

 -  - 12,000         - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

126 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนทึบ จํานวน 2 ตูๆละ 
7,000 บาท

 -  - 14,000         - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

127 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาสํานักงาน จํานวน 4 
ตัวๆละ 3,000 บาท

 -  - 12,000         - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

128 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ
บานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู

 -  - 5,000           - - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันฯ)

-               36,104,300  7,997,300    2,216,000    6,960,000    
129 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 
จํานวน  1 เครื่องๆละ 30,000
 บาท

 -          30,000 30,000         - - สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

รวม
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เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

130 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ (Multifunction) 
ชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000
 บาท

 -          17,000 17,000         - - สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

131 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 
KVA จํานวน 1 เครื่องๆละ 
5,900 บาท

 -            5,900 5,900           - - สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

132 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เกาอี้สํานักงาน 3 ตัวๆละ 
3,000 บาท

 - 9,000           9,000           - - สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

133 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ  - - 100,000       - - สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

134 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก 
จํานวน 2 หลัง

 - - 7,000           - - สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

135 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้แถวน่ังคอย 4 ท่ีน่ังขนาด 
235 ×62×76 ซม. จํานวน 2
 ชุดๆละ 5,500 บาท

 - - 11,000         - - สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)
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เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

136 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ พัดลมระบายอากาศ (12น้ิว)  - - 1,500           - - สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

137 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครนุภัณฑงานบานงาน
ครัว

ตูทํานํ้าเย็น  - - 4,000           - - สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

138 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  โตะทํางาน แบบเหล็กยาว 
107.5 ×67×75.3 ซม. 
จํานวน 2 ชุดๆละ 4,800 บาท

 - - 9,600           - - สํานักปลัดฯ

139 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท

 - - 14,000         - - สํานักปลัดฯ

140 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาดไมนอย
กวา 24,000 บีทียู  จํานวน 2 
เครื่องๆละ 34,600 บาท รวม
คาติดต้ัง

 - - 69,200         - - สํานักปลัดฯ

-               61,900         278,200       -               -               
141 การรักษาความสงบ

ภายใน
ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน แบบเหล็กยาว 

107.5×67×75.3 ซม. จํานวน
 2 ตัวๆละ 4,800 บาท

 -            9,600 9,600           - 9,600           สํานักปลัดฯ
(งานเทศกิจ)

รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

142 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 2,200 บาท

 -            4,400 4,400           - 4,400           สํานักปลัดฯ
(งานเทศกิจ)

143 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 12,000
 บาท ประกอบดวย ตัวเครื่อง 
แทนชารจ แบตเตอรี่ 1 กอน 
เสายาง เหล็กพับ

 -          24,000 24,000         - 24,000         สํานักปลัดฯ
(งานเทศกิจ)

-               38,000         38,000         -               38,000         
144 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 4
 เครื่องๆละ 16,000 บาท (ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 -  - 64,000         64,000         - กองคลัง

145 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 4
 เครื่องๆละ 22,000 บาท (ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-               88,000         88,000         - - กองคลัง

รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(ท่ีเปลี่ยนแปลง) 
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

146 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
 จํานวน 4 เครื่องๆละ 2,500 
บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

-               10,000         10,000         - - กองคลัง

147 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 
ฟุต พรอมขารองตูบานเลื่อน

 -  - 5,000           5,000           - กองคลัง

-               98,000         167,000       69,000         -               

500,000       47,082,500  24,456,600  5,610,800    7,685,000    รวมท้ังหมด

รวม



- 182 - (เปลี่ยนแปลง)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ
ลํารางบานนางแดง ชุมชนคุม
ไผทอง หมูที่ 8  เช่ือมถนน
โรงปูนซิเมนตไทย ชุมชนคุม
ไผทอง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มาไดรับความสะดวก

โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร  ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่
ปรับปรุงไมนอยกวา 
2,500.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)

    1,100,000     1,100,000  -  - การกอสรางที่
ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย

กองชาง

1 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ
ลํารางบานนางแดง ชุมชนคุม
ไผทอง หมูที่ 8  เช่ือมถนน
โรงปูนซิเมนตไทย ชุมชนคุม
ไผทอง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไป-มาไดรับความสะดวก

โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.80 
เมตร  ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่
ปรับปรุงไมนอยกวา 
1,140.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)

       500,000        500,000  -  - การกอสรางที่
ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หนา 41  ลําดับที่ 1

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

แบบ ผ.02 
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