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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2562 
 

 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุร ี

 

 

 

 

กองวิชำกำรและแผนงำน 
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
โทร. 0-3635-7590-2 ต่อ 117 
โทรสำร. 0-3635-7225 



บทน า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5/2562 เทศบาลเมืองทับกวาง 

 ตามท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564ฉ รวมทั้งได้มีการทบทวน
แผนพัฒนาสี่ปีและรวบรวมกิจกรรมโครการที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล โดยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จ านวน 4 ฉบับ 

 บัดนี้ เทศบาลเมืองทับกวาง  มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2621 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2562 รายละเอียดตามแผนงาน/
โครงการแนบท้ายนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 5/2562  เทศบาลเมืองทับกวาง 
(โครงการที่เพิม่เติม) 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

และสรางโครงขายคมนาคม

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ 

อยางมีคุณภาพ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และ

บริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น 3          2,700,000      33        35,992,840     27        157,626,840   4          2,900,000      67       199,219,680   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  ๔  ป

-       -                 27       38,076,680     

-       -                 -       -                  -       -                  

-       -                 14        23,849,840     13        14,226,840     

-       -                 -      -                  

3          2,700,000      5          3,500,000       4          3,200,000       

-       -                 1          200,000          1          

140,000,000   

3          2,700,000      15       12,100,000     

200,000          

-       -                 22       148,443,000   

1          200,000         3         600,000          

-       -                 13        8,443,000       9          

แบบ ผ.07 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 รวม  ๔  ป

แบบ ผ.07 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

และสรางโครงขายคมนาคม

  1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน -        -                  14         23,849,840       13         14,226,840       -        -                  27        38,076,680      

รวม -          -                      14           23,849,840          13           14,226,840          -          -                      27          38,076,680          

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

  3.1 แผนงาน การศึกษา 3           2,700,000       5           3,500,000         4           3,200,000         3           2,700,000       12        12,100,000      

รวม 3             2,700,000           5             3,500,000             4             3,200,000             3             2,700,000           12          12,100,000          

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  4.๑ แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน -        -                  1           200,000            1           200,000            1           200,000          3          600,000           

รวม -          -                      1             200,000               1             200,000               1             200,000              3            600,000               

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป -        -                  1           93,000              -        -                    -        -                  1          93,000             

  ๕.๒ แผนงาน การศึกษา -        -                  8           1,950,000         6           134,800,000     -        -                  14        136,750,000    

  ๕.3 แผนงาน สาธารณสุข -        -                  4           6,400,000         3           5,200,000         -        -                  7          11,600,000      

รวม -        -                  13         8,443,000         9           140,000,000     -        -                  22        148,443,000    

รวมทั้งสิ้น 3          2,700,000      19        12,143,000     14        143,400,000   4          2,900,000      37       161,143,000   



 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 5/2562  เทศบาลเมืองทับกวาง 
(โครงการที่เพิม่เติม) 
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ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

 บริเวณสี่แยกเขามัน ถนน

เทศบาล 4 หมูที่ 1,3,6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

บริเวณสี่แยกเขามัน ถนนเทศบาล 4

 หมูที่ 1,3,6 พรอมตูควบคุม

ไฟสัญญาณจราจร ระบบ FIXED 

TIME เสาเหล็กดไฟฟาจราจร ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว โดย

สัญญาณแบบ LED ชนิด 4 ดวงโคม

 (รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

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

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บริเวณชุมชนเหนือวัดทับกวาง 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 720.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -           486,680           486,680  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการกอสรางผิวทางพารา

แอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอย

แยกถนนมิตรภาพ เขาวัดทับ

กวาง หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 

243.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,215.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -           564,800           564,800  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 
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ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 

4 โครงการกอสรางลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก สนามเด็กเลนชุมชน

หัววังยาว หมูที่ 4

เพื่อใหเด็กและประชาชนใชใน

การออกกําลังกาย

ลานหนา 0.10 เมตร พื้นที่กอสราง

 359.10 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -           150,360           150,360  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

เด็กและประชาชนไดใช

ในการออกกกําลังกาย

กองชาง

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ชุมชนหนองผักบุง บริเวณ

หนา บริษัทซันไชน หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายน้ําเปนไป

อยางคลองตัวน้ําไมทวมขัง

ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 

80.00 เมตร พรอมฝารางเหล็ก 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -           360,000           360,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

แกปญหาน้ําทวม กองชาง

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ชุมชนหนองผักบุง ถึงคอ

สะพานเขาชุมชนดินสอพอง หมู

ที่ 7

เพื่อใหการระบายน้ําเปนไป

อยางคลองตัวน้ําไมทวมขัง

ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 

300.00 เมตร พรอมฝารางเหล็ก 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -         1,350,000         1,350,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

แกปญหาน้ําทวม กองชาง
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ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณคอสะพาน ชุมชนบาน

โคกพัฒนา หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร 

ยาวรวม 10.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา

 65.00 ตารางเมตร (รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับ

กวาง)

 -              50,000              50,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

8 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

ความสูง 7.00 เมตร บริเวณ

สํานักสงฆถ้ํานาคราชถึงวัดพระ

โพธิสัตว หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง ความสูง 

7.00 เมตร พรอมหลอด แอล อี ดี 

(LED) ขนาด 150 วัตต จํานวน 

200 ตน พรอมติดตั้งกลองวงจร

ปดชนิดเครือขายพรอมอุปกรณ 

จํานวน 19 ชุด (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

 -       15,323,000  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 7 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

ซอย 2 ชุมชนสะพานสอง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร และขนาดผิวจราจรกวาง 

3.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุง

 คสล.ไมนอยกวา 1,085.00 

ตารางเมตร พรอมปรับปรุงฝาบอ

พักฝาเหล็ก ขนาด 1.10x1.10 

จํานวน 33 ฝา และขนาดฝาบอพัก

ฝาเหล็ก ขนาด 0.50x0.50 เมตร 

จํานวน 66 ฝา (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

 -         1,510,000         1,510,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 8 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

ซอย3 ชุมชนมิตรภาพรวมใจ 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร 

ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ถนน คสล. ไมนอยกวา 

893.00 ตารางเมตร พรอม

ปรับปรุงฝาบอพัก คสล. ขนาด 

1.10x1.10 เมตร จํานวน 21 ฝา 

ขนาดฝาบอพัก คสล. ขนาด 

0.50x0.50 เมตร จํานวน 42 ฝา 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -         1,075,000         1,075,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 9 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยกลุมบานริมเขา 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 201.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -           160,000           160,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

12 โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําทิ้ง

ในชุมชนบานโปงพัฒนา

หมูที่ 6

เพื่อกรองน้ําทิ้งตามชุมชน ขนาดบอพัก 1.30 × 1.30 เมตร 

จํานวน 2 บอ (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

- 90,000                          90,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

แกปญหาน้ําเนาเสีย กองชาง

13 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ

หนาซอยทางเขาชุมชนดินสอพอง

 ถึงหนาวัดหนองผักบุง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

โดยวิธีลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีต พรอมตีเสนจราจรขนาด

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 

2,700.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

- 830,000                    830,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 10 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยบานลุงตุย ชุมชนเกษตร

สัมพันธ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 500.00 

ตารางเมตร

- 400,000                    400,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนนพาราแอส

ฟลทคอนกรีต สาย สบ.ถ 

12-006 (ถนนเทศบาล 4) ฝง

ทิศตะวันตก หมูที่ 1, หมูที่ 3, 

หมูที่ 6 และหมูที่ 9

  

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 2,626.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

7,878.00 เมตร พรอมไหลทาง 

และตีเสนจราจร

- - 5,700,000 การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

-                23,849,840        14,226,840        -                      



- 11 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็ก

ปฐมวัย ทองถิ่นไทย ผานการเลน

เพื่อสงเสริมการเรียนรูเด็ก

ปฐมวัย ทองถิ่นไทย ผานการ

เลน

เด็กปฐมวัย 2 แหง

รร.ท.1 และ รร.ท.2

 -       300,000  -  - ระดับ

ความสําเร็จ 

รอยละ 95

เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู

ไดอยางสมวัยและได

พัฒนาการสูง

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กปาไผ

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ

เรียนการสอนและการ

บริหารงานทั่วไปของ

สถานศึกษาและพัฒนาการจัด

การศึกษาใหไดมาตรฐานและมี

คุณภาพ

เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กปาไผ

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000 ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

บริหาร

การศึกษา

สถานศึกษาสามารถ

บริการจัดการศึกษาใหได

มาตรฐานและมีคุณภาพ

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ

เรียนการสอนและการ

บริหารงานทั่วไปของ

สถานศึกษาและพัฒนาการจัด

การศึกษาใหไดมาตรฐานและมี

คุณภาพ

เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จิตรประไพชาเลต

      600,000       600,000       600,000       600,000 ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

บริหาร

การศึกษา

สถานศึกษาสามารถ

บริการจัดการศึกษาใหได

มาตรฐานและมีคุณภาพ

กองการศึกษา

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

แบบ ผ.๐๑ 



- 12 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

แบบ ผ.๐๑ 

4 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อใหนักเรียนในสังกัดไดเขา

รวมกิจกรรม

เพื่อสรางความสามัคคีใหแก

เด็กนักเรียน

เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง

      100,000       100,000       100,000       100,000 ระดับ

ความสําเร็จ

รอยละ 99

เด็กนักเรียนในสังกัด

หางไกลจากยาเสพติด

ยาเสพติด = 0

กองการศึกษา

5 โครงการหองสมุด -เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู

โดยใชหองสมุดเปนแหลงการ

เรียนรู

-เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยใฝรูใฝ

เรียน และมีนิสัยรักการอาน

-เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

กระตือรือรนในการเรียนรู

1 ครั้ง  -       500,000       500,000  - รอละ 80 

ไดรับการ

สงเสริม

พัฒนาการทั้ง

 4 ดาน

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

เรียนรูที่ดี และไดรับ

พัฒนาการทั้ง 4 ดาน

รร.เทศบาล

ทับกวาง 1

(สมุหพรอม)

5 2,700,000    3,500,000    3,200,000    2,700,000    



- 13 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ เพื่อใหชุมชนที่เขารวมโครงการฯ

 มีถนนปลอดถังขยะ

1 ครั้ง / ป  -       200,000       200,000       200,000 รอยละ 60 ที่

เขารวม

โครงการ

ชุมชนที่เขารวม

โครงการฯ มีถนนปลอด

ถังขยะ

กองสาธารณสุขฯ

1 -               200,000      200,000      200,000      

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 



- 14 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 ปรับปรุงทางลาดสํานักงาน

เทศบาลเมืองทับกวาง บริเวณ

ประตูดานหนา และดานขาง 

และทางเชื่อม

เพื่อจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหคนพิการ

มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจาก

สวัสดิการสิ่งอํานวยความ

สะดวกอันเปนสาธารณะ

สงผลใหคนพิการและผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

มีทางลาด บริเวณทางเขาและ

ทางเชื่อมสํานักงานเทศบาล

อํานวยความสะดวกแกผูพิการ

หรือทุพลภาพและคนชรา

 -          93,000  -  - ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

-บริการประชาชนให

ไดรับความสะดวก

-สามารถอํานวยความ

สะดวกแกผูพิการหรือ

ทุพพลภาพและชรา

สํานักปลัดฯ

1 -              93,000         -              -              

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 



- 15 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การศึกษา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 โครงการกอสรางศูนยกีฬาและ

นันทนาการ เทศบาลเมืองทับ

กวาง

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

ใหกับประชาชนในพื้นที่

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองทับกวาง

 -  -      130,000,000  - ระดับ

ความสําเร็จ 

รอยละ 95

ประชาชนในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับกวาง มี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง

กองการศึกษา

2 ติดตั้งเหล็กดัดหองเรียนของ

นักเรียน (อาคารอนุบาล)

(รร.ท.1)

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ เด็กพลัด

ตกจากอาคารเรียน

ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณหองเรียน

ของนักเรียน (อาคารอนุบาล) 

จํานวน 9 หอง

 -             450,000             450,000  - นักเรียนพน

จากอุบัติเหตุ

นักเรียนมีปลอดภัย กองการศึกษา

(รร.เทศบาล 1)

3 ติดตั้งกระจกรอบโรงอาหาร

(รร.ท.1)

เพื่อปองกันแมลง            และ

สุขอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียน

ติดตั้งกระจกรอบโรงอาหาร  -             500,000             500,000  - นักเรียน ครู และ

ผูปกครองมีความ

พึงพอใจรอยละ 

90

นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี

ของนักเรียน

กองการศึกษา

(รร.เทศบาล 1)

4 กอสรางทางเทาพรอมหลังคา

(รร.ท.1)

เพื่อสรางทางเทาพรอมหลังคา

เชื่อมระหวางอาคารเรียน

ปองกันแดดและฝน

ใหกับนักเรียนและครู

มีทางเทาพรอมหลังคาเชื่อม

ระหวางอาคารเรียนปองกัน

แดดและฝน ใหกับนักเรียนและ

ครู

 -             600,000             600,000  - นักเรียนรอยละ 

80 มีความพึง

พอใจกับ

สถานศึกษา

โรงเรียนมี

สภาพแวดลอมที่นาอยูนา

เรียนและสราง

ภาพลักษณที่ดีแกโรงเรียน

กองการศึกษา

(รร.เทศบาล 1)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 



- 16 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การศึกษา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 

5 กอสรางหลังคาคลุมอาง

ลางจานโรงอาหาร

(รร.ท.1)

เพื่อใหมีหลังคาคลุมอางลางจาน

โรงอาหาร

กอสรางหลังคาคลุม

อางลางจานโรงอาหาร

จํานวน 1 แหง

 -             250,000             250,000  - โรงอาหารมี

สภาพแวดลอม

เหมาะสมตอ

นักเรียน

โรงเรียนมี

สภาพแวดลอมที่นาอยูนา

เรียนและสราง

ภาพลักษณที่ดีแกโรงเรียน

กองการศึกษา

(รร.เทศบาล 1)

6 โครงการกอสรางที่แปรงฟน 

สําหรับนักเรียน  จํานวน 1 ที่

เพื่อใหเด็กมีที่แปรงฟน

และเปนการสงเสริมสุขภาพ

ในชองปากของนักเรียน

สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

2-3

1 แหง ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง ปาไผ

 -               50,000  -  - ระดับ

ความสําเร็จ 

รอยละ 95

มีสถานที่แปรงฟน

เพียงพอตอจํานวน

นักเรียน

กองการศึกษา

(ศพด.ปาไผ)

7 โครงการปรับปรุง

รางน้ําฝน บริเวณทางเดิน

เชื่อมตอ ระหวางโรงอาหารและ

หองน้ํา

เพื่อปองกันอันตรายจากพื้นที่ลื่น

จากน้ําฝนเวลาเด็กๆ เดินไปทาน

อาหารและ หองน้ํา

1 แหง ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง ปาไผ

 -               50,000  -  - ระดับ

ความสําเร็จ 

รอยละ 95

นักเรียนไดรับความ

ปลอดภัยจากพื้นที่ลื่น

กองการศึกษา

(ศพด.ปาไผ)



- 17 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การศึกษา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 

8 เปลี่ยนประตูรั้วหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลเมืองทับกวาง 

ปาไผ

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

และผูปกครอง เนื่องจากชํารุด

มาก

1 แหง ภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง  ปาไผ

 -               30,000  -  - ระดับ

ความสําเร็จ 

รอยละ 100

นักเรียนและผูปกครอง

ไดรับความปลอดภัย

กองการศึกษา

(ศพด.ปาไผ)

9 ปรับภูมิทัศนหนาบานพักภารโรง

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

เมืองทับกวางปาไผ

เพื่อปรับปรุงสถานที่หนา

บานพักภารโรงใหดูดีขึ้น

0 แหง ภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง  ปาไผ

 -               20,000  -  - ระดับ

ความสําเร็จ 

รอยละ 94

ทัศนียภาพใน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลเมือง

ทับกวางปาไผ  ดูสะอาด

เรียบรอย  

กองการศึกษา

(ศพด.ปาไผ)

10 โครงการกอสรางลิฟทโดยสาร 

โรงเรียนเทศบาล 2 (จิตรประไพ

ชาเลต)

เพื่ออํานวยความสะดวกให

ผูสูงอายุและคนพิการ

กอสรางลิฟทโดยสาร ขนาด

บรรทุกไมนอยกวา 650 

กิโลกรัม อาคารเรียน 4 ชั้น 9 

หองเรียน

 -  -          3,000,000  - ความพึงพอใจ

ประชาชน

บริการผูส฿ูงอายุและคน

พิการใหไดรับความ

สะดวกสบายในการใช

อาคาร

กองการศึกษา

(รร.เทศบาล 2)

-                1,950,000         134,800,000     -               



- 18 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 โครงการกอสรางโรงจอด

รถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมีที่จอดรถบรรทุกขยะที่

เพียงพอ

ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 

42.00 เมตร จํานวน 1 หลัง 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -        1,800,000        1,800,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

มีที่จอดรถบรรทุกขยะที่

เพียงพอ

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการกอสรางหองเก็บของ

พรอมที่พักพนักงาน

เพื่อใหมีหองเก็บของที่เพียงพอ

ตอการใชงาน

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 

12.00 เมตร

 -        1,200,000  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

มีหองเก็บของและที่พัก

พนักงาน

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการกอสรางที่ลางรถบรรทุก

ขยะ

เพื่อใหมีที่ทําความสะอาด

รถบรรทุกขยะ

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยนาว 

243.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,215.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -           400,000           400,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

มีที่ทําความสะอาด

รถบรรทุกขยะ

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการกอสรางกอสรางอาคาร

แพทยแผนไทย

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนที่มาใชบริการ

อาคารชั้นเดียว ขนาดไมนอยกวา 

20 × 12 เมตร จํานวน 1 หลัง 

พรอมอุปกรณ

 -        3,000,000        3,000,000  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

มีสถานที่อํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชน

ที่มาใชบริการ

กองสาธารณสุขฯ

-                6,400,000          5,200,000          -                      

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.๐๑ 



 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล แบบที่

 1 จํานวน 4 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 

4 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
(ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร)

-               88,000         88,000         - กองคลัง

(งานผลประโยชน)

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 

800 VA จํานวน 4 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 

VA จํานวน 4 เครื่องๆละ 

2,500 บาท (ตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-               10,000         10,000         -               กองคลัง

(งานผลประโยชน)

                 -            98,000          98,000                  -   

3 สาธารณสุข ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

ครุภัณฑ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 

ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต แบบเปดขางเท

ทาย จํานวน 2 คัน

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 

ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต แบบเปดขางเท

ทาย จํานวน 2 คัน

- 1,900,000    1,900,000    -               กองสาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 



- 20 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 

(โตะขาว) โครงขาเหล็กชุบ

โครเมียม พับเก็บได จํานวน 6

 ตัว

โตะพับเอนกประสงค (โตะขาว)

 โครงขาเหล็กชุบโครเมียม พับ

เก็บได  จํานวน 6 ตัวๆละ 

3,000 บาท

-               18,000         -               -               กองสาธารณสุขฯ

                 -       1,918,000     1,900,000                  -   

5 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเกาอี้มีพนักพิงพรอมที่

พักแขน มีลอเลื่อน  จํานวน 6 

ตัว

เกาอี้มีพนักพิงพรอมที่พักแขน 

มีลอเลื่อน  จํานวน 6 ตัวๆละ 

5,000 บาท

-               30,000         30,000         -               กองสวัสดิการ

สังคม

6 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน

 1 ตู

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 1 

ตูๆละ 3,800 บาท

-                          3,800 3,800           -               กองสวัสดิการ

สังคม

7 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร 1 ตัว โตะวางคอมพิวเตอร 1 ตัวๆละ

 5,000 บาท

                 -              5,000 5,000           -               กองสวัสดิการ

สังคม

8 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

ครุภัณฑ จัดซื้อกลองถายภาพ ระบบ

ดิจิตอล ความละเอียด 20 

ลานพิกเซล

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 

ความละเอียด 20 ลานพิกเซล

                 -            19,300 19,300         -               กองสวัสดิการ

สังคม



- 21 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

9 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้ออุปกรณอานบัตร

อเนกประสงค (Smart Card 

Reader) จํานวน 5 เครื่อง

อุปกรณอานบัตรอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) จํานวน

 5 เครื่องๆละ 700 บาท

 -            3,500 3,500           - กองสวัสดิการ

สังคม

                 -            61,600          61,600                  -   

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 

จํานวน 1 ตัว

โตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 

จํานวน 1 ตัว

                 -              6,900 -               -               กองวิชาการและ

แผนงาน

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเกาอี้มีพนักพิง มีที่วาง

แขน มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว

เกาอี้มีพนักพิง มีที่วางแขน มี

ลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว

           3,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

                 -              9,900                  -                    -   

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 

2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) จํานวน  1 เครื่องๆละ 

30,000 บาท

                 -            30,000 30,000         -               สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)



- 22 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องพิมพ 

(Multifunction) ชนิดเลเซอร 

หรือ ชนิด LED สี จํานวน 1 

เครื่อง

เครื่องพิมพ (Multifunction) 

ชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี

 จํานวน 1 เครื่องๆละ 

17,000 บาท

                 -            17,000 17,000         -               สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด

 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 

KVA จํานวน 1 เครื่องๆละ 

5,900 บาท

                 -              5,900 5,900           -               สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเกาอี้นวมมีพนักพิง มีที่

วางแขน มีลอเลื่อน 3 ตัว

เกาอี้นวมมีพนักพิง มีลอเลื่อน 

3 ตัวๆละพ 3,000 บาท

                 -              9,000 9,000           -               สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

                 -            61,900          61,900                  -   

16 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดติดรถยนต 

ขนาดกําลังสง 25 วัตต 

ประกอบดวย ตัวเครื่อง

ไมโครโฟน เสาอากาศชนิดติด

รถยนต คูมือการใชงาน จํานวน

 5 เครื่อง

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดติดรถยนต 

ขนาดกําลังสง 25 วัตต 

ประกอบดวย ตัวเครื่อง

ไมโครโฟน เสาอากาศชนิดติด

รถยนต คูมือการใชงาน จํานวน

 5 เครื่องๆละ 24,000 บาท

                 -                    -   120,000      -               สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)



- 23 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

17 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ จัดซื้อรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดประจําที่ ขนาด

กําลังสง 30 วัตต ประกอบดวย

 ตัวเครื่องไมโครโฟน พาวเวอร

ซัพพลาย คูมือการใชงาน  

จํานวน 4 เครื่อง

รับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดประจําที่ ขนาดกําลังสง 

30 วัตต ประกอบดวย 

ตัวเครื่องไมโครโฟน พาวเวอร

ซัพพลาย คูมือการใชงาน  

จํานวน 4 เครื่องๆละ 28,000

 บาท

                 -                    -   112,000      -               สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)

18 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 

จํานวน 5 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 

จํานวน 5 เครื่องๆละ 12,000

 บาท

                 -                    -   60,000         -               สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)



- 24 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

19 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ จัดซื้อเสาอากาศวิทยุ แบบ 

Tower  ชนิด Self Support  

ความสูงไมนอยกวา 30 เมตร

-เสารับสัญญาณ วิทยุ Self 

Support ความสูงไมนอยกวา 

30 เมตร  ฐานเสาพรอม

อุปกรณ

-อุปกรณชุดสายลอฟา พรอม

ลูกถวยจับสายลอฟา สายลวด

อลูมิเนียม ขนาด 35 มม.

-ไฟกระพริบยอดเสา แบบ LED

 โซลาเซลล

-สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 8 

สแตก

-ขาจับเสาไดโพล 50 ซม.

-สายนําสัญญาณ COAXIAL 

CABLE ชนิด Hard line ขนาด

 ½ นิ้ว

-ขั้วตอ Connecter PL 259 

ใชกับสาย ½ นิ้ว 

เสาอากาศวิทยุ แบบ Tower  

ชนิด Self Support  ความสูง

ไมนอยกวา 30 เมตร

-เสารับสัญญาณ วิทยุ Self 

Support ความสูงไมนอยกวา 

30 เมตร  ฐานเสาพรอม

อุปกรณ

-อุปกรณชุดสายลอฟา พรอม

ลูกถวยจับสายลอฟา สายลวด

อลูมิเนียม ขนาด 35 มม.

-ไฟกระพริบยอดเสา แบบ LED

 โซลาเซลล

-สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 8 

สแตก

-ขาจับเสาไดโพล 50 ซม.

-สายนําสัญญาณ COAXIAL 

CABLE ชนิด Hard line ขนาด

 ½ นิ้ว

-ขั้วตอ Connecter PL 259 

ใชกับสาย ½ นิ้ว 

                 -         399,500 399,500      -               สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)



- 25 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

Coaxial Lightning Surge 

Protector อุปกรณปองกันลด

ความเสียหายของวิทยุสื่อสาร

จากฟาผา

-สายจั๊มเปอร พรอมขั้วตอ PL

-บัตเตอร (Buss Bar)

-สายกราวด พรอมแทงกราวด

ล็อค

Coaxial Lightning Surge 

Protector อุปกรณปองกันลด

ความเสียหายของวิทยุสื่อสาร

จากฟาผา

-สายจั๊มเปอร พรอมขั้วตอ PL

-บัตเตอร (Buss Bar)

-สายกราวด พรอมแทงกราวด

ล็อค



- 26 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

20 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑ จัดซื้อไดโวสูบน้ํา 2 นิ้ว 750 

วัตต 

-กําลังไฟฟา 750 วัตต

-แรงดันไฟฟาในแบบทั่วไป 

220 V

-ความถี่ไฟฟาบานทั่วไป 50 

เฮิรต

-สงขึ้นสูงสุด 15 เมตร

-ปริมาณน้ําสูงสุด 166 ลิตร/

นาที

-ระยะสงแนวราบ 70 เมตร

-ขนาดทอ 2 นิ้ว

-รอบ/นาที 2,860 รอบ/นาที

-ขนาด 42×23×22 

เซนติเมตร

-น้ําหนัก 11.7 กิโลกรัม

-น้ําหนักเฉพาะตัว 11.1 

กิโลกรัม จํานวน 4 เครื่อง

จัดซื้อไดโวสูบน้ํา 2 นิ้ว 750 

วัตต 

-กําลังไฟฟา 750 วัตต

-แรงดันไฟฟาในแบบทั่วไป 

220 V

-ความถี่ไฟฟาบานทั่วไป 50 

เฮิรต

-สงขึ้นสูงสุด 15 เมตร

-ปริมาณน้ําสูงสุด 166 ลิตร/

นาที

-ระยะสงแนวราบ 70 เมตร

-ขนาดทอ 2 นิ้ว

-รอบ/นาที 2,860 รอบ/นาที

-ขนาด 42×23×22 

เซนติเมตร

-น้ําหนัก 11.7 กิโลกรัม

-น้ําหนักเฉพาะตัว 11.1 

กิโลกรัม จํานวน 4 เครื่องๆละ

 5,000 บาท

                 -            20,000 -               -               สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)

                 -         419,500       691,500                  -   



- 27 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

21 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อโตะทํางาน แบบเหล็ก

ยาว 107.5×67×75.3 ซม. 

จํานวน 2 ตัว

โตะทํางาน แบบเหล็กยาว 

107.5×67×75.3 ซม. 

จํานวน 2 ตัวๆละ 4,800 บาท

                 -              9,600 9,600           -               สํานักปลัดฯ

(งานเทศกิจ)

22 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเกาอี้มีพนักพิง มีที่วาง

แขน มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว

เกาอี้มีพนักพิง มีที่วางแขน มี

ลอเลื่อน จํานวน 2 ตัวๆละ 

2,200 บาท

                 -              4,400 4,400           -               สํานักปลัดฯ

(งานเทศกิจ)

23 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 

จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 

จํานวน 2 เครื่องๆละ 12,000

 บาท ประกอบดวย ตัวเครื่อง 

แทนชารจ แบตเตอรี่ 1 กอน 

เสายาง เหล็กพับ

                 -            24,000 2,400           -               สํานักปลัดฯ

(งานเทศกิจ)

                 -            38,000          16,400                  -   

24 การศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค สําหรับงานประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

สําหรับงานประมวลผล

                 -            21,000 -               -               กองศึกษา



- 28 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

25 การศึกษา ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร 

ขนาด 14 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง 

(สนามกีฬาฯ)

เครื่องตัดไฟเบอร 

ขนาด 14 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

                 -              7,000 -               -               กองการศึกษา

(สนามกีฬาฯ)

26 การศึกษา ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑ จัดซื้อสวาน เจาะคอนกรีต 

ไม เหล็ก ขนาด ½ นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง 

(สนามกีฬาฯ)

สวาน เจาะคอนกรีต 

ไม เหล็ก ขนาด ½ นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

                 -              2,800 -               -               กองการศึกษา

(สนามกีฬาฯ)

27 การศึกษา ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องเจียร 

ขนาด 4 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง 

(สนามกีฬาฯ)

เครื่องเจียร 

ขนาด 4 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

                 -              3,000 -               -               กองการศึกษา

(สนามกีฬาฯ)

28 การศึกษา ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องเชื่อม 

อินเวอรเตอร MMA-400A

จํานวน 1 เครื่อง 

(สนามกีฬาฯ)

เครื่องเชื่อม 

อินเวอรเตอร MMA-400A

จํานวน 1 เครื่อง

 -            4,500 -               -               กองการศึกษา

(สนามกีฬาฯ)

29 การศึกษา ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑ จัดซื้อปนลมยิงตะปู

จํานวน 1 เครื่อง 

(สนามกีฬาฯ)

ปนลมยิงตะปู

จํานวน 1 เครื่อง

                 -              1,500 -               -               กองการศึกษา

(สนามกีฬาฯ)



- 29 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

30 การศึกษา ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑ จัดซื้อปนลมยิงแมก

จํานวน 1 เครื่อง 

(สนามกีฬาฯ)

ปนลมยิงแมก

จํานวน 1 เครื่อง

                 -              3,500 -               -               กองการศึกษา

(สนามกีฬาฯ)

31 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อพัดลมเพดานในโรง

อาหาร (พรอมติดตั้ง) จํานวน 

15 ตัว (รร.ท.1)

จัดซื้อพัดลมเพดานในโรง

อาหาร (พรอมติดตั้ง) จํานวน 

15 ตัวๆละ 3,990 บาท

                 -            59,850 -               -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 1

(สมุหพรอม)

32 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหอง

หองสมุด ขนาด 24,000 บีทียู

 จํานวน  2 เครื่อง

(รร.ท.1)

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

หองสมุด ขนาด 24,000 บีทียู

 จํานวน  3 เครื่อง

 -          64,800 - - รร.เทศบาล

ทับกวาง 1

(สมุหพรอม)

33 การศึกษา ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

ครุภัณฑ จัดซื้อโทรทัศน LED TV

 แบบสมารท ทีวี ขนาด 55 นิ้ว

 (พรอมติดตั้ง) จํานวน  3 

เครื่อง

(รร.ท.2)

โทรทัศน LED TV

 แบบสมารท ทีวี ขนาด 55 นิ้ว

 (พรอมติดตั้ง) จํานวน  3 

เครื่องๆละ 26,500 บาท

                 -            79,500 -               -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

34 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียน 

จํานวน  60 ชุด

(รร.ท.2)

โตะเกาอี้นักเรียน 

จํานวน  60 ชุดๆละ 2,300 

บาท

                 -         138,000 -               -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)



- 30 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

35 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อตูเก็บอุปกรณประจํา

หองเรียน ขนาด 6 ชอง 

จํานวน  40 ตู

(รร.ท.2)

จัดซื้อตูเก็บอุปกรณประจํา

หองเรียน ขนาด 6 ชอง 

จํานวน  40 ตูๆละ 1,500 

บาท

                 -            60,000 60,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

36 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อตูเก็บเอกสารประจํา

หองเรียน *แบบฝาทึบ จํานวน 

 36 ตู

(รร.ท.2)

ตูเก็บเอกสารประจําหองเรียน

 *แบบฝาทึบ จํานวน  36 ตูๆ

ละ 4,000 บาท

(รร.ท.2)

                 -         144,000 144,000      -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

37 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อตูเก็บเอกสารประจํา

หองเรียน *แบบกระจก จํานวน

  36 ตู

(รร.ท.2)

ตูเก็บเอกสารประจําหองเรียน

 *แบบกระจก จํานวน  36 ตูๆ

ละ 4,000 บาท

                 -         144,000 144,000      -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

38 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อโตะเกาอี้ทํางานประจํา

หองเรียน จํานวน  10 ชุด

(รร.ท.2)

จัดซื้อโตะเกาอี้ทํางานประจํา

หองเรียน จํานวน  10 ชุดๆละ

 15,000 บาท

                 -         150,000 150,000      -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)



- 31 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

39 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจํา

หองปฏิบัติการ4 หองเรียน  

ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 

 6 เครื่อง

(รร.ท.2)

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจํา

หองปฏิบัติการ4 หองเรียน  

ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 

 6 เครื่องๆละ 42,300 บาท

                 -         253,800 253,800      -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

40 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อชั้นวางรองเทา สแตนเลส

สําหรับหองเรียนอนุบาล 

จํานวน  6  ตัว

(รร.ท.2)

ชั้นวางรองเทา สแตนเลส

สําหรับหองเรียนอนุบาล 

จํานวน  6  ตัว

                 -            33,000 33,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

41 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน  1 

ชุด

(รร.ท.2)

โตะหมูบูชา จํานวน  1 ชุด                  -              8,000 8,000           -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

42 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อชุดโตะเกาอี้ประชุม 

จํานวน  1 ชุด

(รร.ท.2)

ชุดโตะเกาอี้ประชุม จํานวน  1

 ชุด

                 -            45,000 45,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

43 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและ

เขาเลม จํานวน 1 เครื่อง

(รร.ท.2)

เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม

 จํานวน 1 เครื่อง

                 -            18,000 18,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)



- 32 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

44 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

หองพักครู ขนาด 32,000 บี

ทียู จํานวน  1 เครื่อง

(รร.ท.2)

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

หองพักครู ขนาด 32,000 บี

ทียู จํานวน  1 เครื่อง

                 -            42,300 42,300         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

45 การศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อคอมพิวเตอรประมวลผล

 แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา

 19 นิ้ว) สําหรับหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ จํานวน  12 

เครื่อง

(รร.ท.2)

คอมพิวเตอรประมวลผล แบบที่

 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) สําหรับหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ จํานวน  12 

เครื่องๆละ 22,000 บาท

(รร.ท.2)

                 -         264,000 264,000      -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

46 การศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด

 800 VA  สําหรับหองเรียน

และหองปฏิบัติการ จํานวน  

12 เครื่อง

(รร.ท.2)

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800

 VA  สําหรับหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ จํานวน  12 

เครื่องๆละ 2,500 บาท

                 -            30,000 30,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

47 การศึกษา ครุถัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องพิมพอิงคเจ็ท แบบ

แทงคหมึกในตัว จํานวน 2  

เครื่อง

(รร.ท.2)

เครื่องพิมพอิงคเจ็ท แบบแทงค

หมึกในตัว จํานวน 2  เครื่อง

                 -            10,000 10,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)



- 33 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

48 การศึกษา ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ ติดตั้งชุดควบคุมเครื่องขยาย

เสียงพรอมลําโพงประจํา

หองเรียน หองปฏิบัติการ 

ติดตั้งลําโพงภายนอกและ

ภายในอาคารเรียน  อาคาร

เรียนหลังใหม 9 หองเรียน  

จํานวน 1 ชุด

(รร.ท.2)

ติดตั้งชุดควบคุมเครื่องขยาย

เสียงพรอมลําโพงประจํา

หองเรียน หองปฏิบัติการ 

ติดตั้งลําโพงภายนอกและ

ภายในอาคารเรียน  อาคาร

เรียนหลังใหม 9 หองเรียน  

จํานวน 1 ชุด

                 -         250,000 250,000      -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

49 การศึกษา ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ  ติดตั้งชุดควบคุมเครื่องขยาย

เสียงพรอมลําโพงประจํา

หองเรียน หองปฏิบัติการ 

ติดตั้งลําโพงภายนอกและ

ภายในอาคารเรียน  อาคาร

เรียนอนุบาล จํานวน 1 ชุด

(รร.ท.2)

ติดตั้งชุดควบคุมเครื่องขยาย

เสียงพรอมลําโพงประจํา

หองเรียน หองปฏิบัติการ 

ติดตั้งลําโพงภายนอกและ

ภายในอาคารเรียน  อาคาร

เรียนอนุบาล จํานวน 1 ชุด

                 -         200,000 200,000      -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

50 การศึกษา ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอ

แข็ง จํานวน 1 เครื่อง

(รร.ท.2)

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 

จํานวน 1 เครื่อง

                 -            11,000 11,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

51 การศึกษา ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑ จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน  

2 เครื่อง

(รร.ท.2)

ปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน  2 

เครื่อง

                 -            30,000 30,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)



- 34 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

52 การศึกษา ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม 

จํานวน  1  ตัว

(รร.ท.2)

จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม 

จํานวน  1  ตัว

                 -            12,000 12,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

53 การศึกษา ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑ จัดซื้อตูเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 

เครื่อง

(รร.ท.2)

จัดซื้อตูเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 

เครื่อง

                 -            13,000 13,000         -               รร.เทศบาล

ทับกวาง 2

(จิตรประไพชาเลต)

54 การศึกษา ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

ครุภัณฑ จัดซื้อโทรทัศน LED TV แบบ

สมารท ทีวี ขนาด 55 นิ้ว  

(พรอมติดตั้ง) จํานวน  3 เครื่อง

(ศพด.จิตรประไพฯ)

จัดซื้อโทรทัศน LED TV แบบ

สมารท ทีวี ขนาด 55 นิ้ว  

(พรอมติดตั้ง) จํานวน  3 

เครื่องๆละ 27,500 บาท

                 -            82,500 82,500         -               ศพด. จิตรประไพ

ชาเลต

55 การศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อคอมพิวเตอรประมวลผล

 แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา

 19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

(ศพด.จิตรประไพฯ)

จัดซื้อคอมพิวเตอรประมวลผล

 แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา

 19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่องๆละ

 22,000 บาท

                 -            66,000 66,000         -               ศพด. จิตรประไพ

ชาเลต

56 การศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด

 800 VA จํานวน 3 เครื่อง 

(ศพด.จิตรประไพฯ)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด

 800 VA จํานวน 3 เครื่องๆ

ละ 2,500 บาท

                 -              7,500 7,500           -               ศพด. จิตรประไพ

ชาเลต



- 35 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

57 การศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องพิมพ อิงคเจ็ท 

แบบแทงคหมึกในตัว จํานวน 2

  เครื่อง

(ศพด.จิตรประไพฯ)

จัดซื้อเครื่องพิมพ อิงคเจ็ท 

แบบแทงคหมึกในตัว จํานวน 2

  เครื่องๆละ 5,000 บาท

                 -            10,000 10,000         ศพด. จิตรประไพ

ชาเลต

58 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด

 26,000 บีทียู จํานวน 2 

เครื่อง

(ศพด.จิตรประไพฯ)

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด

 26,000 บีทียู จํานวน 2 

เครื่องๆละ 36,000 บาท

                 -            72,000 72,000         -               ศพด. จิตรประไพ

ชาเลต

59 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อตูเก็บเอกสารประจํา

หองเรียน แบบกระจก จํานวน 

 6 ตู

(ศพด.จิตรประไพฯ)

จัดซื้อตูเก็บเอกสารประจํา

หองเรียน แบบกระจก จํานวน 

 6 ตูๆละ 4,000 บาท

                 -            24,000 24,000         -               ศพด. จิตรประไพ

ชาเลต

60 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด

 20,000 บีทียู จํานวน  4 

เครื่อง

(ศพด.ปาไผ)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด

 20,000 บีทียู จํานวน  4 

เครื่องๆละ 30,600 บาท

                 -         122,400 122,400      -               ศพด. ปาไผ

61 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด

 15,000 บีทียู จํานวน  8 

เครื่อง

(ศพด.ปาไผ)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด

 15,000 บีทียู จํานวน  8 

เครื่องๆละ 25,900บาท

                 -         207,200 207,200      -               ศพด. ปาไผ



- 36 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

62 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อพัดลมโคจรใบพัด ขนาด

 16 นิ้ว  จํานวน  2 ตัว 

(ศพด.ปาไผ)

จัดซื้อพัดลมโคจรใบพัด ขนาด

 16 นิ้ว  จํานวน  2 ตัว ๆ ละ

 1,600  บาท

                 -              3,200 3,200           -               ศพด. ปาไผ

                 -       2,698,350     2,312,900                  -   

63 เคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ จัดซื้อเกาอี้นวม มีพนักพิง มีที่

วางแขน มีลอเลื่อน จํานวน 5 

ตัว

เกาอี้นวม มีพนักพิง มีที่วาง

แขน มีลอเลื่อน จํานวน 5 

ตัวๆละ 2,000 บาท

                 -            10,000                  -                    -   กองชาง

64 เคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร

 หรือชนิด LED 

ขาวดํา แบบ Network 

สําหรับกระดาษ ขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือ

ชนิด LED 

ขาวดํา แบบ Network 

สําหรับกระดาษ ขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 53,000

 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

                 -            53,000          53,000                  -   กองชาง



- 37 - (เพิ่มเติม) 5

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

65 เคหะและชุมชน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ  หมอแปลงไฟฟา จํานวน 1 ลูก

เพื่อใชสําหรับเปลี่ยนหมอแปลง

ไฟฟา ใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางเพียงพอและความ

ปลอดภัยในชีวิต

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา จํานวน

 1 ลูก

 -       200,000       200,000  - กองชาง

                 -         263,000       253,000                  -   



 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 5/2562  เทศบาลเมืองทับกวาง 
(โครงการประสานแผน ที่เพิม่เติม) 

 
 
 

 

 
 



- 38 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีต ถนน สบ.ถ.12-009  หมูที่ 9  

ต.ทับกวาง  อ.แกงคอย  จ.สระบุรี  

 ตามแบบเทศบาลเมืองทับกวาง พิกัดทาง

ภูมิศาสตร 

N เริ่ม 14° 36’ 46.4” 

สิ้นสุด 14° 35’ 48.2” 

E เริ่ม 101° 04’ 44.9” 

สิ้นสุด 101° 05’ 11.8”   

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 – 7.00 เมตร ยาว 

5,007.00 เมตร  หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวจราจร

ไมนอยกวา 31,483.00 ตาราง

เมตร พรอมตีเสนจราจร 

- - 9,485,000 - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวกและความ

ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต 

สาย สบ.ถ 12-006 (ถนนเทศบาล 4) ฝงทิศ

ตะวันออก หมูที่ 1, หมูที่ 3, หมูที่ 6 และหมูที่ 9

N เริ่ม 14° 36’ 31.4” 

สิ้นสุด 14° 35’ 12.9” 

E เริ่ม 101° 04’ 13.9” 

สิ้นสุด 101° 05’ 49.9”   

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 

เมตร ยาว 2,552.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 7,656.00 เมตร 

พรอมไหลทาง และตีเสนจราจร

- 5,000,000 - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวกและความ

ปลอดภัย

กองชาง

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาทองถิ่นจังหวัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มาเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

แบบ ผ.๐3 



- 39 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาทองถิ่นจังหวัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มาเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

แบบ ผ.๐3 

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลท

คอนกรีต รหัสสายทางหลวงทองถิ่น สบ.ถ 

12-006 (ถนนเทศบาล 4) บริเวณหนารานครัว

ปอทับกวาง ถึงหมูบานออมเงิน หมูที่ 3 และหมู

ที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มา

ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 9.00 

เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา

 0.05 เมตร พื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 5,940.00 ตาราง

เมตร พรอมตีเสนจราจร

- 2,912,000         -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวกและความ

ปลอดภัย

กองชาง

รวม           3         โครงการ - - -               7,912,000        9,485,000       -               - -



- 40 - (เพิ่มเติม) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาองคกรลุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน การศึกษา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 โครงการตอเติมอาคารเรียน แบบ 4 ชั้น 12 หอง เพื่อมีสถานที่ในการจัด

กิจกรรมตางๆในโรงเรียน

ตอเติมเวทีขนาดไมนอยกวา 5 ×

 10 เมตร และประกอบอาหาร

หองสุขา  และหองเก็บของ

- 1,150,000 - - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

มีสถานที่จัด

กิจกรรมตางๆใน

โรงเรียน

กองชาง

รวม           1         โครงการ - - -               1,150,000        -                  -               - -

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

แบบ ผ.๐3 



- 41 - (เปลี่ยนแปลง) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนน 

บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัดปาไผ

 เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนตไทย

 ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-

มาไดรับความสะดวก

โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทติ

กคอนกรีตพรอมตีเสนจราจร 

ขนาดผิวจราจรกวาง       5.00

 เมตร  ยาว 1,050.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่

ปรับปรุงไมนอยกวา 5,250.00

 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ

กวาง)

     2,300,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

1 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ

ลํารางบานนางแดง ชุมชนคุม

ไผทอง หมูที่ 8  เชื่อมถนน 

ปูนซิเมนตไทย ชุมชนคุมไผ

ทอง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-

มาไดรับความสะดวก

โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท

ติกคอนกรีตพรอมตีเสนจราจร

 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

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หนา 8  ลําดับที่ 12

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แบบ ผ.๐๑ 



- 42 - (เปลี่ยนแปลง) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

2 โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา

 ความสูง 12.00เมตร พรอม

โคม แอล อี ดี (LED) จํานวน

 3 ตน บริเวณซอยบานนาย

ประภาส ชุมชนนิคมพัฒนา 

หมูที่ 9  จํานวน  1 ตน, 

บริเวณซอยบาน ลุงจิตร 

ชุมชนนิคมพัฒนา หมูที่ 9 

จํานวน 1 ตน และบริเวณ

สนามเด็กเลน ซอยเตาปูน 

ชุมชนทับกวาง หมูที่ 1 

จํานวน  1 ตน

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-

มาไดรับความสะดวก

ติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความสูง

 12.00 เมตร พรอมโคม 

แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 

วัตต  4 ชุด ตอเสา 1 ตน 

จํานวน 3 ตน  (รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

ทับกวาง)

       500,000        500,000  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 

เทศบาลเมืองทับกวาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  หนาที่ 17 ลําดับที่ 30

แบบ ผ.๐๑ 



- 43 - (เปลี่ยนแปลง) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

2 โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา

 ความสูง 12.00เมตร พรอม

โคม แอล อี ดี (LED) จํานวน

 3 ตน บริเวณซอยบานนาย

ประภาส ชุมชนนิคมพัฒนา 

หมูที่ 9  จํานวน  1 ตน, 

บริเวณซอยบาน ลุงจิตร 

ชุมชนนิคมพัฒนา หมูที่ 9 

จํานวน 1 ตน และบริเวณ

สนามเด็กเลน ซอยเตาปูน 

ชุมชนทับกวาง หมูที่ 9 

จํานวน 1 ตน

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-

มาไดรับความสะดวก

ติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความสูง

 12.00 เมตร พรอมโคม 

แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 

วัตต  4 ชุด ตอเสา 1 ตน 

จํานวน 3 ตน  (รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

ทับกวาง)

       500,000        500,000  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(ที่เปลี่ยนแปลง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 44 - (เปลี่ยนแปลง) 5

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒฯคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

1 โครงการประเพณีสงกรานต เพื่อเปนการอนุรักษและ

สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม

อันดีงาม

1 ครั้ง       400,000       400,000       400,000       400,000 รอยละ 80 

ของชุมชน

เยาวชน ประชาชน เกิด

คานิยม สรางสรรค

เอกลักษณไทย และ

แสดงความกตัญู

กตเวทีตอผูสูงอายุ

กองการศึกษา

1 โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ  -เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับผูสูงอายุ

-เพื่ออนุรักษและสงเสริม

วัฒนธรรม อันดีงาม

1 ครั้ง  -       500,000       500,000       500,000 รอยละ 80 

ของชุมชน

เยาวชน ประชาชน เกิด

คานิยม สรางสรรค

เอกลักษณไทย และ

แสดงความกตัญู

กตเวทีตอผูสูงอายุ

กองการศึกษา

0 400,000          900,000          900,000          900,000          

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 -2564)  หนา 85 ลําดับที่ 4

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มาเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐๑ 
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