
 

(สําเนา) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
 

 

 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุร ี

 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
โทร. 0-3635-7590-2 ตอ 117 
โทรสาร. 0-3635-7225 
 



ตามที่เทศบาลเมืองทับกวาง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5) 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง สภาเทศบาลเมืองทับกวาง  และใชเปน

แนวทางการพัฒนาเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง  มีความจําเปนตองเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  

เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 รายละเอียดตาม

แผนงาน/โครงการแนบทายนี้

บทนํา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - (เพิ่มเติม 1)

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

โครงสรางพื้นฐานและสราง

โครงขายคมนาคม

- - - - 51 154,305,900 72 169,622,100 1 6,165,000 124 330,093,000

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  

สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ
- - - - - - - - - - - -

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

- - - - - - 12 6,824,000 6 5,832,000 18 12,656,000

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สาธารณสุข และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- - - - - - - - - - - -

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

- - 1 399,500 7 10,628,339 4 2,713,169 2 499,630 14 14,240,638

รวมทั้งสิ้น - - 1 399,500 58 164,934,239 88 179,159,269 9 12,496,630 156 356,989,638

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

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

แบบ ผ.01 



- 3 - (เพิ่มเติม 1)

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

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

แบบ ผ.01 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐานและสราง

โครงขายคมนาคม

  ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน - - - - 36 144,896,900 37 150,701,900 1 6,165,000 74 301,763,800

  ๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและ

การโยธา
- - - - 15 9,409,000 35 18,920,200 - - 50 28,329,200

รวม - - - - 51 154,305,900 72 169,622,100 1 6,165,000 124 330,093,000

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

  3.๑ แผนงาน การศึกษา - - - - - - 12 6,824,000 6 5,832,000 18 12,656,000

รวม - - - - - - 12 6,824,000 6 5,832,000 18 12,656,000

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป - - - - 4 8,015,300 2 499,630 2 499,630 8 9,014,560

  ๕.2 แผนงาน สาธารณสุข - - 1 399,500 1 399,500 - - - - 2 799,000

  ๕.3 แผนงาน การศึกษา - - - - 1 213,539 1 213,539 - - 2 427,078



 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - (เพิ่มเติม 1)

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

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

แบบ ผ.01 

  5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน - - - - 1 2,000,000 1 2,000,000 - - 2 4,000,000

รวม - - 1 399,500 7 10,628,339 4 2,713,169 2 499,630 14 14,240,638

รวมทั้งสิ้น - - 1 399,500 58 164,934,239 88 179,159,269 9 12,496,630 156 356,989,638



- 5 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร พรอมหลอด แอล อี ดี 

(LED) ขนาดไมนอยกวา 150

 วัตต จํานวน 393 ชุด และ

กิ่งโคม ขนาดไมนอยกวา 

100 วัตต จํานวน 13 ชุด 

พรอมติดตั้งกลองโทรทัศน

วงจรปดชนิดเครือขาย 

จํานวน 55 ชุด พรอม

อุปกรณ บริเวณภายในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 393 ชุด และกิ่งโคม

 ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต

 จํานวน 13 ชุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด

เครือขาย จํานวน 55 ชุด 

พรอมอุปกรณ บริเวณภายใน

เขตเทศบาลเมืองทับกวาง

1. บริเวณสามแยกบาน

นางบุญเงิน สุวรรณนารัญ ถึง

โรงปูนซิเมนตไทย

2. สมชาติแทรกเตอร - 

สามแยกบานนางบุญเงิน 

สุวรรณนารัญ

3. ตลาดทับกวาง หมูที่ 9

4.ถนนเทศบาล 5 (หอ

นาฬิกา)ถึงสามแยกใบคาน

5. ปากทางถนนมิตรภาพ 

  

- - 35,000,000 35,000,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 6 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

6.สามแยกวัดบานโปง -      

 สามแยกวัดหัวเขา

7. สามแยกหลังวัดบานโปง -

 สามแยกหนาวัดบานโปง

8. สามแยกบอปลาบานโปง -

 สามแยกหลังวัดบานโปง

9. สี่แยกบานโคก - สามแยก

บอปลาบานโปง

10. สามแยกบอปลาบานโปง

 - สามแยกหนองบัวบาน

11. ชุมชนหินดาดพัฒนา 

 หมูที่ 7

2 โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา

ความสูง 12.00 เมตร 

บริเวณสามแยกบานทุง หมูที่

 2

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งเสาเหล็กไฟฟาความสูง

 12.00 เมตร พรอมหลอด 

แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 

วัตต จํานวน 4 ชุดตอเสา 1 

ตน จํานวน 1 ตน

- - 90,000 90,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 7 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

3 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

    กิ่งโคม บริเวณถนน

เทศบาล 5 ซอยนางองุน     

 พงษสนิท ชุมชนหนาวัดเขา

มัน หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 11 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 2 จุด

- - 774,300 774,300 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

4 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

 เสาเหล็กไฟฟาความสูง 

7.00 เมตร  บริเวณชุมชน

ดินสอพอง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง เสา

เหล็กไฟฟาความสูง 7.00 

เมตร พรอมหลอด แอล อี ดี 

(LED) ขนาดไมนอยกวา 150

 วัตต จํานวน 18 จุด และกิ่ง

โคม ขนาดไมนอยกวา 100 

วัตต จํานวน 5 จุด พรอม

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 5 จุด

- - 2,249,900 2,249,900 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

5 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนมิตรภาพ

รวมใจ หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 34 จุด พรอมติดตั้ง 

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 7 จุด

- - 2,747,800 2,747,800 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 8 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

6 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร  บริเวณสี่แยกนิคม - 

มอเตอรเวย ชุมชนบานโปง

พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 74 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 4 จุด

- - 5,104,400 5,104,400 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

7 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณหมูบานเอก

รัตติกานต ชุมชนเพชรไผทอง 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 32 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 4 จุด

- - 2,087,800 2,087,800 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

8 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร  บริเวณถนนเทศบาล 

4 สี่แยกเขามัน - มอเตอรเวย

 ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 46 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 7 จุด

- - 3,717,800 3,717,800 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 9 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

9 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร  บริเวณถนนเทศบาล 

4 ซอย 4 - ถนนเทศบาล 3 

 ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 8 จุด และกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 28 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 6 จุด

- - 2,530,400 2,530,400 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

10 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร  บริเวณมอเตอรเวย - 

สามแยกบาน สท.สมเกียรติ 

ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมูที่

 6

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 17 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 2 จุด

- - 1,658,700 1,658,700 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

11 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณซอยอําภารวม

ใจ ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 32 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 2 จุด

- - 1,788,700 1,788,700 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 10 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

12 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนเจริญพร

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 19 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 4 จุด

- - 1,356,300 1,356,300 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

13 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนบานไทย

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 66 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 2 จุด

- - 3,435,600 3,435,600 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

14 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนบานซับ

บอนพัฒนา (ซอยปามะมวง) 

หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 13 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 2 จุด

- - 1,567,600 1,567,600 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 11 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

15 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร บริเวณถนนเทศบาล 4

 (มอเตอรเวยถึงสี่แยกซับตา

เฮ็น) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 24 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 5 จุด

- - 2,421,600 2,421,600 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

16 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร  บริเวณชุมชนสะพาน

สาม หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 15 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 2 จุด

- - 1,361,100 1,361,100 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

17 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร  บริเวณชุมชนเพชรไผ

ทอง (ซอย 2)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 31 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 7 จุด

- - 3,116,900 3,116,900 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 12 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

18 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณซอยไกยางเลิศ

รส ชุมชนมิตรภาพรวมใจ หมู

ที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 13 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 3 จุด

- - 990,300 990,300 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

19 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟา ความสูง 

7.00 เมตร บริเวณซอย

โรงเรียนเทศบาล 2 (จิตร

ประไพชาเลต)  ชุมชนบาน

ไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

รติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสา

เหล็กไฟฟา ความสูง 7.00 

เมตร พรอมหลอด แอล อี ดี 

(LED) ขนาดไมนอยกวา 150

 วัตต จํานวน 23 จุด พรอม

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 4 จด

- - 2,034,400 2,034,400 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

20 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟา ความสูง 

7.00 เมตร  บริเวณซุมวัดปา

ไผ หมูที่ 2,8

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟา ความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 13 จุด พรอม

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 6 จด

- - 2,034,400 2,034,400 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 13 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

21 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนคุมไผ

ทอง (ซอย 5,9,10,13,14)

 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 70 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 11 จุด

- - 4,337,000 4,337,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

22 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร บริเวณชุมชนบาน

สะพานสอง (ซอย 1,2,3) 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 37 จุด และกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 3 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 6 จุด

- - 2,829,200 2,829,200 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

23 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร  บริเวณมอเตอรเวย - 

สามแยกใบคาน ชุมชนบาน

ไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

รติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสา

เหล็กไฟฟาความสูง 7.00 

เมตร พรอมหลอด แอล อี ดี 

(LED) ขนาดไมนอยกวา 150

 วัตต จํานวน 61 จุด พรอม

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 5 จุด

- - 4,260,000 4,260,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 14 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

24 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณหมูบานอํานวย

จิตต ชุมชนแผนดินทอง  หมูที่

 5

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 66 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 5 จุด

- - 3,873,900 3,873,900 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

25 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร บริเวณบานบนเขา- 

สามแยกใบคาน ชุมชนบาน

ไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 46 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 4 จุด

- - 3,418,000 3,418,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

26 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณหมูบานริมภู 

ชุมชนบานริมภู หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 25 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 6 จุด

- - 2,207,000 2,207,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 15 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

27 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณถนนเทศบาล 

5 (ซอย3,5,6,7,8,9,10,11,

12, 13,14) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 146 จุด พรอม

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 23 จุด

- - 9,061,100 9,061,100 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

28 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม  บริเวณถนนเทศบาล

 4 (ซอย 1,2,5,6,7,8) 

ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 91 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 11 จุด

- - 5,783,900 5,783,900 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

29 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณซอยบานนาง

รัตนา ชุมชนบานไทย 

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 7 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 2 จุด

- - 734,600 734,600 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 16 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

30 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร บริเวณซอยหัวนา 

ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมูที่

 6

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 41 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 3 จุด

- - 3,215,000 3,215,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

31 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร บริเวณปากทางถนน

เทศบาล 3 ถึงโคงกอนขึ้น

เจ็ดคต แยกขวาโยเร หมูที่ 

1,6,9

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 227 จุด พรอม

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 11 จุด

- - 15,452,100 15,452,100 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

32 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร  บริเวณหนาวัดหนอง

ผักบุง - สี่แยกบานโคก 

หมูที่ 6,7

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 23 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 5 จุด

- - 2,102,100 2,102,100 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 17 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

33 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร บริเวณถนนเทศบาล 3

 - วัดหัวเขาเกตุฯ ชุมชนหัว

เขาเกตุพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 51 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 6 จุด

- - 3,958,300 3,598,300 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

34 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร บริเวณชุมชนหัววังยาว

 ,ชุมชนนิคมพัฒนา ขางทาง

รถไฟ หมูที่ 4,9

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 61 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 6 จุด

- - 4,517,400 4,517,400 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง



- 18 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

35 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00

 เมตร  บริเวณหนาวัดทับ

กวาง ถึงบริเวณชุมชนนิคม

พัฒนา 

หมูที่ 4,9

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็ก

ไฟฟาความสูง 7.00 เมตร 

พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)

 ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต

 จํานวน 16 จุด และกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 5 จุด  พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 5 จุด

- - 1,399,700 1,399,700 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

36 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนจัดสรร

ทับกวาง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต 

จํานวน 48 จุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขาย จํานวน 3 จุด

- - 1,679,600 1,679,600 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

-                -                144,896,900 144,536,900 -                

-              -              36               36               -              รวมโครงการ

รวม



- 20 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสอง

สวาง พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด 

บริเวณริมถนนมิตรภาพ  

ทางเขาผาเสด็จถึงพระราชานุ

สาวรียรัชกาลที่ 5  หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนและ

นักทองเที่ยวไดรับความ

ปลอดภัย

ติดตั้งไฟฟาความสูง ไมนอย

กวา 7.00 เมตร พรอมโคม 

แอล อี ดี (LED) ขนาดไม

นอยกวาง 150 วัตต จํานวน

 93 ชุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด 

จํานวน 8 ชด พรอมอปกรณ

- - - 6,165,000 6,165,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

-           -              -              6,165,000   6,165,000   

-           -              -              1                 1                 

รวม

รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ ประสานแผนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ 



- 21 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 5 

ซอย 12 (แยกซาย) 

ชุมชนหนาวัดเขามัน หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 57.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 228.00

 ตารางเมตร

- - 210,000 210,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบาน

นางสาวกานตพิชชา สุขสาด 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 100.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 600.00

 ตารางเมตร

- - 500,000 500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณซอย 11 

ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบานไทย

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 140.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ปรับปรุงไมนอยกวา 840.00

 ตารางเมตร

- - 500,000 500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

4 โครงการติดตั้งเกร็ดกันสาด

ระบายอากาศ บริเวณอาคาร

อเนกประสงคหลังสํานักงาน

เทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อบดบังแสงแดด และ

เพื่อเปนรมเงา

ขนาดพื้นที่ 126.00 ตาราง

เมตร

- - 120,000 120,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
เพื่อบริการประชาชนใน

เขตเทศบาลไดรับความ

สะดวกสบาย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 22 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

5 โครงการเจาะบอบาดาล 

บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 

หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนในเขต

เทศบาล มีน้ําเพื่อการ

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

เจาะบอบาดาลขนาด

เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 

ลึกไมนอยกวา 60.00 เมตร 

หรือมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 

5 ลบ.ม./ชม. พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟา

- - 220,000 220,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลมีน้ํา เพื่อการ

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

6 ปรับปรุงถนน บริเวณเทศบาล 

5 ซอย 18 ชุมชนบานไทย  

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ปรับปรุงถนนโดยวิธีลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต พรอมตี

เสนจราจร ขนาดกวาง 4.50 

เมตร ยาว 315.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ปรับปรุงไมนอยกวา 

1,418.00 ตารางเมตร

- - 470,000 470,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

7 ซอมแซมคอสะพาน บริเวณ

ซอยบานหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

โดยรื้อบริเวณที่ชํารุด พรอม

เทคอนกรีตใหมทั้งสองขาง

- - 170,000 170,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง



- 23 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

8 โครงการกอสรางวางทอระบาย

น้ํา คสล. บริเวณหมูบานเอก

รัตติกานต ซอย 1 หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายน้ํา 

เปนไปอยางคลองตัว ไม

มีน้ําทวมขัง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ระยะทาง 460.00 

เมตร บอพัก คสล. ขนาด 

1.10 × 1.10 เมตร จํานวน

 44 บอ และบอพัก คสล. 

ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร 

จํานวน 88 บอ พรอมฝาบอ

พักชนิดเหล็ก

- - 1,978,000 1,978,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
สามารถระบายน้ําได

สะดวก ทําใหไมมีน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

9 โครงการกอสรางวางทอระบาย

น้ํา คสล. บริเวณซอยบาน

ผูใหญทับทิม ชุมชนสะพาน 3 

หมูที่ 4

เพื่อใหการระบายน้ํา 

เปนไปอยางคลองตัว ไม

มีน้ําทวมขัง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ระยะทาง 138.00 

เมตร บอพัก คสล. ขนาด 

1.10 × 1.10 เมตร จํานวน

 13 บอ และบอพัก คสล. 

ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร 

จํานวน 26 บอ พรอมฝาบอ

พักชนิดเหล็ก

- - 600,000 600,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
สามารถระบายน้ําได

สะดวก ทําใหไมมีน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

10 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยขางหมูบานริมภู 

หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 

เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 344.00

 ตารางเมตร

- - 250,000 250,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง



- 24 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 

19/1 ชุมชนบานไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 150.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 600.00

 ตารางเมตร

- - 500,000 500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

12 โครงการติดตั้งหอถังน้ําประปา

บาดาล บริเวณซอยบานหัวนา 

ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชที่

สะอาด

ขนาดความจุ 15.00 ลบ.ม. 

ความสูง 15.00 เมตร 

พรอมติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กรูปทรงกระบอก ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 1.15 เมตร

 สูง 1.20 เมตร พรอมวัสดุ

อุปกรณสําหรับกรองน้ํา 

จํานวน 1 ลูก

- - 325,000 325,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

 มีน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

13 กอสรางขยายสะพาน บริเวณ

วัดปาไผ หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 1.50 

เมตร ยาว 3.60 เมตร

- - 170,000 170,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 25 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

14 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 

บริเวณสี่แยกหนองปู 93 ถนน

เทศบาล 6 หมูที่ 3,9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

สัญญาณไฟจราจรพรอม

ตูควบคุม ระบบ FIXD TIME 

เสาเหล็กไฟจราจร ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว โดย

สัญญาณแบบ LED ชนาด 4 

ดวงโคม

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

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

15 ขยายผิวจราจรถนนสายบานถ้ํา

พระโพธิสัตว ชวงที่แยกตัดกับ

ถนนเทศบาล 3 ทั้งสองฝง 

พรอมรื้อยายเสาสัญญาณไฟ

จราจร

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขยายผิวจราจรถนนสายบาน

ถ้ําพระโพธิสัตว ชวงที่ออกตัด

กับถนนเทศบาล 3 ทั้งสองฝง

 ฝงละ 2 ชองจราจร พรอม

ไหลทางรวม 4 ชองจราจร 

กวางชองจราจรละ 3.00 

เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว

ชองละ 100.00 เมตร หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,200 ตารางเมตร พรอม

รื้อยายเสาสัญญาณไฟจราจร 

ยายจากจดเดิมไมนอยกวา 

- - 1,896,000 1,896,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 26 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

16 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานนายบัญญัติ 

พุทธศรี ชุมชนหนองบัวบาน 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 368.00

 ตารางเมตร

- - - 312,800 312,800 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

17 โครงกอสรางถนน คสล.

ซอยบานนายชิษณุชา เห็นสวาง

 ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 100.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 600.00

 ตารางเมตร

- - - 500,000 500,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

18 โครงการกอสรางถนน คสล.

ซอยตรงขาม โรงเรียนสมถวิล 

ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 36.50 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 182.50

 ตารางเมตร

- - - 155,000 155,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 27 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

19 โครงการกอสรางระบบประปา

บาดาล บริเวณกลุมบานนายชื่น

 แกนพุทธา ชุมชนบานโปง

พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภค

เจาะบอบาดาลขนาด

เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไม

นอยกวา 60.00 เมตร หรือ

มีปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 

ลบ.ม./ซม. พรอมติดตั้งหอถัง

เก็บน้ําบรรจุ 15.00 ลบ.ม. 

สูง 15.00 เมตร ติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําไฟฟา ติดตั้ง

มิเตอรไฟฟา ตูควบคุม

อัตโนมัติ ถังกรองสนิมเหล็ก

พรอมอุปกรณครบชุด

- - - 720,000 720,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

 มีน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

20 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 5

 หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 

เมตร ยาว 267.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที

ปรับปรุงไมนอยกวา 801.00

 ตารางเมตร

- - - 629,000 629,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงถนน บริเวณ

คอสะพานวัดบานไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 32.00 เมตร 

รวมพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา

 206.00 ตารางเมตร

- - - 137,000 137,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 28 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

22 โครงการติดตั้งถังเก็บน้ําประปา

บาดาล บริเวณขางวัดหนอง

ผักบุง ชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภค

ขนาดความจุ 15.00 ลบ.ม. 

ความสูง 15.00 เมตร 

พรอมติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กรูปทรงกระบอก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.15 เมตร

 สูง 1.20 เมตร พรอมวัสดุ

อุปกรณสําหรับกรองน้ํา 

จํานวน 1 ลูก

- - - 450,000 450,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

 มีน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณบานนายแสวง สืบมาขัน

 หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 155.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ปรับปรุงไมนอยกวา 620.00

 ตารางเมตร

- - - 500,000 500,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 29 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

24 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ําและบอ

พัก คสล. บริเวณคุมไผทอง ซอย

 1 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 42.00 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

 ยาว 39.00 เมตร บอพัก 

คสล. ขนาด 1.10 × 1.10 

เมตร จํานวน 3 บอ และบอ

พัก ขนาด 0.50 × 0.50 

เมตร จํานวน 6 บอ หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

168.00 ตารางเมตร

- - - 500,000 500,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

25 โครงการปรับปรุงฝารางระบาย

น้ําชนิดตะแกรงเหล็ก ทดแทน

ฝาเดิมที่ชํารุด ชุมชนคุมไผทอง 

หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดฝาตะแกรงเหล็กกวาง 

0.39 เมตร ยาว 1.00 เมตร

 จํานวน 300 ฝา

- - - 500,000 500,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

26 โครงการปรับปรุงฝารางระบาย

น้ําชนิดตะแกรงเหล็ก ทดแทน

ฝาเดิมที่ชํารุด ชุมชนเพชรไผ

ทอง หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดฝาตะแกรงเหล็กกวาง 

0.39 เมตร ยาว 1.00 เมตร

 จํานวน 300 ฝา

- - - 500,000 500,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 30 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

27 โครงการกอสรางวางทอระบาย

น้ําและบอพัก คสล. บริเวณ

ซอยบานนายวัชรพงษ มูลคํา 

ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

เพื่อใหการระบายน้ํา

เปนไปอยางคลองตัว ไม

ทวมขัง

ขนาดทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

 ยาว 77.00 เมตร บอพัก 

คสล. ขนาด 1.10 × 1.10 

เมตร จํานวน 8 บอ และงาน

เทคอนกรีตถนน กวาง 1.10 

เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 91.30 

ตารางเมตร

- - - 300,000 300,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
สามารถระบายน้ําได

สะดวก ทําใหน้ําไมทวมขัง

กองชาง

28 โครงการติดตั้งถังเก็บน้ําประปา

บาดาล บริเวณอางน้ําใจ ชุมขน

เพชรไผทอง หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภค

ขนาดความจุ 15.00 ลบ.ม. 

ความสูง 15.00 เมตร 

พรอมติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กรูปทรงกระบอก ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 1.15 เมตร

 สูง 1.20 เมตร พรอมวัสดุ

อุปกรณสําหรับกรองน้ํา 

จํานวน 1 ลก

- - - 450,000 450,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลมีน้ําใชที่สะอาด

 และปลอดภัย

กองชาง

29 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณชุมชนนิคมพัฒนา ซอย 

4 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 162.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 810.00

 ตารางเมตร

- - - 730,000 730,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 31 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานนายณรงคพล  

แกวสาร ชุมชนเพชรไผทอง 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 125.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 500.00

 ตารางเมตร

- - - 450,000 450,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

31 โครงการปรับปรุงถนนทางเขา

วัดทับกวางถึงทางรถไฟ ชุมชน

บานใหม หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

โดยวิธีลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

275.00 หนา 0.50 เมตร 

หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา

 1,100 ตารางเมตร พรอมตี



- - - 495,000 495,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณแยกคุมไผทอง ซอย 3 

หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ปรับปรุงไมนอยกวา 304.00

 ตารางเมตร

- - - 275,000 275,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

33 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัวยู บริเวณถนน 

เทศบาล 2 ชุมชนเหนือวัดทับ

กวาง หมูที่ 4

เพื่อใหการระบายน้ํา

เปนไปอยางคลองตัว ไม

ทวมขัง

รางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ยาว 85.00 เมตร พรอมฝา

ตะแกรงเหล็ก

- - - 385,000 385,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
สามารถระบายน้ําได

สะดวก ทําใหน้ําไมทวมขัง

กองชาง



- 32 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

34 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยฟารมหมูเกา 

ถนนเทศบาล 5 ชุมชนหนาวัด

เขามัน หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 120.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

 จํานวน 108 ทอน และบอ

พัก คสล. ขนาด 1.10 × 

1.10 เมตร จํานวน 12 บอ 

และบอพัก คสล. ขนาด 

0.50 × 0.50 เมตร จํานวน

- - - 1,022,400 1,022,400 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

35 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยขาง บริษัท พี.เอส. 

เพอรเฟค อินเตอรกรุป 

ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 125.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 625.00

 ตารางเมตร

- - - 500,000 500,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

-                -                9,409,000     18,920,200   9,511,200     

-              -              15               35               20               

รวม

รวมโครงการ



- 33 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวัน 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับ

กวางสงเคราะห 1

 เพื่อสงเสริมการศึกษา

ของโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 1,700,000 1,700,000  มีงบประมาณ

เพียงพอตอเด็ก

นักเรียน 

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณ

กองการศึกษา

2 โครงการอาหารกลางวัน 

นักเรียนโรงเรียนนิคมทับกวาง

สงเคราะห 2

 เพื่อสงเสริมการศึกษา

ของโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 704,000 704,000  มีงบประมาณ

เพียงพอตอเด็ก

นักเรียน 

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณ

กองการศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน 

นักเรียนโรงเรียนบานซับบอน

 เพื่อสงเสริมการศึกษา

ของโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 340,000 340,000  มีงบประมาณ

เพียงพอตอเด็ก

นักเรียน 

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณ

กองการศึกษา

4 โครงการอาหารกลางวัน 

นักเรียนโรงเรียนบานหนอง

ผักบุง

 เพื่อสงเสริมการศึกษา

ของโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 368,000 368,000  มีงบประมาณ

เพียงพอตอเด็ก

นักเรียน 

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณ

กองการศึกษา

5 โครงการอาหารกลางวัน 

นักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ

 เพื่อสงเสริมการศึกษา

ของโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 1,480,000 1,480,000  มีงบประมาณ

เพียงพอตอเด็ก

นักเรียน 

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 



- 34 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

6 โครงการอาหารกลางวัน 

นักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับ

กวาง

 เพื่อสงเสริมการศึกษา

ของโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 1,240,000 1,240,000  มีงบประมาณ

เพียงพอตอเด็ก

นักเรียน 

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณ

กองการศึกษา

7 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให

เปนศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดานการศึกษาโรงเรียนชุมชน

นิคมทับกวางสงเคราะห 1

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 232,000 - โรงเรียนในเขต

เทศบาลมี

งบประมาณใน

การดําเนินงาน

ดานตางๆ ตาม

วัตถุประสงค

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณในการ

ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

 เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง

สงเคราะห 2

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 124,000 - โรงเรียนในเขต

เทศบาลมี

งบประมาณใน

การดําเนินงาน

ดานตางๆ ตาม

วัตถุประสงค

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณในการ

ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา



- 35 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

9 โครงการปรับปรุงอาคารแหลง

เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนบานซับบอน

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 102,000 - โรงเรียนในเขต

เทศบาลมี

งบประมาณใน

การดําเนินงาน

ดานตางๆ ตาม

วัตถุประสงค

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณในการ

ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

10 โครงการพัฒนาหองเรียน

คุณภาพ โรงเรียนบานหนอง

ผักบุง

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 124,000 - โรงเรียนในเขต

เทศบาลมี

งบประมาณใน

การดําเนินงาน

ดานตางๆ ตาม

วัตถุประสงค

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณในการ

ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

11 โครงการกอสรางโดมคลุมสนาม

เด็กเลน โรงเรียนวัดปาไผ

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 209,000 - โรงเรียนในเขต

เทศบาลมี

งบประมาณใน

การดําเนินงาน

ดานตางๆ ตาม

วัตถุประสงค

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณในการ

ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา



- 36 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

12 โครงการพัฒนาหองเรียน

คุณภาพ โรงเรียนอนุบาลทับ

กวาง

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - 201,000 - โรงเรียนในเขต

เทศบาลมี

งบประมาณใน

การดําเนินงาน

ดานตางๆ ตาม

วัตถุประสงค

รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

งบประมาณในการ

ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

                -                   -                   -      6,824,000    5,832,000 

-              -              -              12               6                 

รวม

รวมโครงการ



- 37 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตอเติมอาคารเก็บ

เอกสารกองคลัง

เพื่อเปนหองเก็บเอกสาร

ราชการ

ขนาดกวาง 2.40 เมตร 

ยาว 6.00 เมตร 

หรือพื้นที่ 14.40 ตารางเมตร

- - 39,300 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
มีที่เก็บเอกสารทาง

ราชการ ชวยใหเปน

ระเบียบเรียบรอย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 ซุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ และสมเด็จ

พระบรมราชินี

ซุมเฉลิมพระเกียรติพระบรม

ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

(ว.ป.ร.) และสมเด็จพระนาง

เจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ

 พระบรมราชินี 

ขนาด 3.50 × 3.50 เมตร 

จํานวน 2 ซุมๆละ 98,000 

บาท

- - 196,000 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
เพื่อเปนการเฉลิม

พระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ และ

สมเด็จพระบรมราชินี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการติดตั้งไฟฟาระบบโซ

ลาเซลล บริเวณหลังคา

อาคารปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อใชประโยชนจาก

ธรรมชาติ และประหยัด

พลังงานไฟฟา

ติดตั้งระบบโซลาเซลล ขนาด

ไมนอยกวา 4.8 กิโลวัตต 20

 แอมป พรอมอุปกรณ ชุด

อินเวอรเตอร แบตเตอรี่ 

บริเวณหลังคาอาคารปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

- - - 499,630 499,630 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
เปนการประหยัด

พลังงานไฟฟา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 38 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

4 กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณบดินทร     เทพยวรางกูร

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทร

เทพยวรางกูร ชุดครอมถนน

กวางไมต่ํากวา 15.00 เมตร

 สูงไมนอยกวา 9.00 เมตร 

 ้

- - 3,200,000 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
เพื่อเปนการเฉลิม

พระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวราง

กูร

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ 

"บุคคลตนแบบดานคุณธรรม 

และจริยธรรม"

เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติ

บุคคลตนแบบ   ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม ใน

การปฏิบัติราชการและ

ใหบริการประชาชน     รวม

ไปถึงเพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจในหนวยงาน

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงาน

จาง

- - - - - พนักงานเทศบาล

 ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง

 มีคุณธรรมและ

จริยธรรม และมี

ความรับผิดชอบ

ตอหนาที่

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง ไดรับการ 

ยกยองเชิดชูเกียรติและมี

ขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล
(งานการเจาหนาที)่

6 โครงการติดตั้งไฟฟาระบบโซ

ลาเซลล บริเวณหลังคาอาคาร

 4 ชั้น

เพื่อใชประโยชนจาก

ธรรมชาติ และประหยัด

พลังงานไฟฟา

ติดตั้งระบบโซลาเซลล ขนาด

ไมนอยกวา 100 กิโลวัตต 

พรอมอุปกรณ ชุด

อินเวอรเตอร แบตเตอรี่ 

บริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น

- - 4,580,000 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
เปนการประหยัด

พลังงานไฟฟา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

-              -              8,015,300   499,630      499,630      

-              -              5                 2                 2                 รวมโครงการ

รวม



- 39 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางเสาอากาศ

วิทยุ แบบTower ชนิด Self 

Support ความสูงไมนอยกวา

 30 เมตร

เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร

 การปฏิบัติงาน งาน

ชวยเหลือผูประสบภัย 

เชน อัคคีภัย วาตภัย 

อุทกภัย หรือสาธารณภัย

อื่นๆ ตลอดจนใชในการ

ติดตอสื่อสารกับเทศบาล 

อบต. หรือหนวยงาน

ขางเคียง เมื่อเกิดเหตุ

สาธารณภัยขึ้น

เสาอากาศวิทยุ แบบ Tower 

 ชนิด Self Support  ความ

สูงไมนอยกวา 30 เมตร

-เสารับสัญญาณ วิทยุ Self 

Support ความสูงไมนอยกวา

 30 เมตร  ฐานเสาพรอม

อุปกรณ

-อุปกรณชุดสายลอฟา พรอม

ลูกถวยจับสายลอฟา สาย

ลวดอลูมิเนียม 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      - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็วใน

การชวยเหลือ

ผูประสบภัยตางๆ และ

เปนการลดการสูญเสีย

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 40 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

Coaxial Lightning Surge 

Protector อุปกรณปองกัน

ลดความเสียหายของวิทยุ

สื่อสารจากฟาผา

-สายจั๊มเปอร พรอมขั้วตอ PL

-บัตเตอร (Buss Bar)

-สายกราวด พรอมแทง

กราวดล็อค

-              399,500      399,500      -              -              

-              1                 1                 -              -              รวมโครงการ

รวม



- 41 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานติดตั้งฟลมกรองแสง 

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หอง 

และอาคารเรียน 4 ชั้น 9 

หองเรียน โรงเรียนเทศบาล

ทับกวาง 2 (จิตรประไพชา

เลต)

เพื่อปองกันความรอน

จากแสงแดดภายนอกเขา

มาในอาคาร โดยยังคง

สามารถมองเห็นจาก

ภายในและภายนอก

อาคารไดเปนอยางดี

ติดฟลม 2 อาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

 -  - 213,539      213,539      - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
อาคารเรียนมีความ

สมบูรณและใชได

กองการศึกษา

-              -              213,539      213,539      -              

-              -              1                 1                 -              

รวม

รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 42 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคารหองน้ํา 

บริการนักทองเที่ยว บริเวณ

แหลงทองเที่ยวผาเสด็จ หมูที่

 5 ตําบลทับกวาง อําเภอ

แกงคอย จังหวัดสระบุรี

เพื่อใหบริการนักทองเที่ยว ขนาดพื้นที่อาคารกวาง 7.70

 เมตร ยาว 9.60 เมตร และ

งานถมดิน ขนาดพื้นที่กวาง 

12.00 เมตร ยาว 19.00 

เมตร สูง 1.20 เมตร

 -  - 2,000,000     2,000,000       - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
นักทองเที่ยวไดรับความ

สะดวกสบายในการ

ทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น

กองชาง

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

-              -              1                   1                     -              

รวม

รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

สําหรับ ประสานแผนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

แบบ 



 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชคีรุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 43 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction 

เลเซอร หรือ LED สี 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000

 บาท

 -  - 15,000           - - กองสาธารณสุขฯ

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท

 -  - 15,000           - - กองสาธารณสุขฯ

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับวางเครื่องนึ่งฆาเชื้อ

ไฟฟาอัตโนมัติ  ขนาด 65 × 

70 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

 -  - 8,000             8,000             8,000              กองสาธารณสุขฯ

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับวางเครื่องนึ่งฆาเชื้อ

ไฟฟาอัตโนมัติ  ขนาด 90 × 

100 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

 -  - 9,200             9,200             9,200              กองสาธารณสุขฯ

5 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน

ปลายนิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 

9,000 บาท

 -  - 18,000           18,000           18,000            กองสาธารณสุขฯ

6 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด

ปรอท แบบตั้งโตะ จํานวน 1 

เครื่อง

 -  - 5,000             5,000             5,000              กองสาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 



- 44 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

ชุดผาพันแขนวัดความดันโลหิต 

(Cuff) จํานวน 3 ขนาดๆละ 

1,000 บาท

 -  - 3,000             3,000             3,000              กองสาธารณสุขฯ

8 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอล 

พรอมที่วัดสวนสูง จํานวน 1 

เครื่อง

 -  - 20,000           20,000           20,000            กองสาธารณสุขฯ

9 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร รถเข็นตัดหญา 2 ลอ แบบ4 

จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 16,000           16,000           16,000            กองสาธารณสุขฯ

10 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ (CAB) สําหรับ

นั่งหรือเก็บของไดเปนกระบะ

สําเร็จรูป เปนราคารวม

เครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี

 พรอมทั้งเปนราคาที่ติดตั้ง

อุปกรณมาตรฐาน จํานวน 1 คัน

 -  - - 715,000         - กองสาธารณสุขฯ

-               -               109,200         794,200         79,200            

11 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน

 1 ตัว

 -  - 7,000             - - กองสวัสดิการ

สังคม

รวม



- 45 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

12 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท

- - 3,000             - - กองสวัสดิการ

สังคม

13 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อพัดลม ขนาดใบพัดลม

เสนผาศูนยกลาง 7.31 เมตร 

พรอมติดตั้งอุปกรณ จํานวน 1 

ชุด บริเวณโครงหลังคาเหล็ก

อางน้ําใจ ชุมชนเพชรไผทอง 

หมที่ 2

- - - 250,000         - กองสวัสดิการ

สังคม

-               -               10,000           -                 -                   

14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

รถอเนกประสงคแบบลอยาง 

ติดตั้งบุงกี๋แบบใชตักวัสดุที่

ดานหนาและสามารถติดตั้ง

อุปกรณเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับ

งานที่ตองการได ควบคุมการ

ทํางานดวยระบบไฮดรอลิค เปน

เครื่องยนตดีเซล แรงมา 

60hp@2800rpm สตารท

เครื่องยนตดวยระบบไฟฟา 

ปริมาณความจุของถังน้ํามัน

เชื้อเพลิง 75.7 ลิตร

- - 3,919,600      3,919,600      - กองชาง

รวม



- 46 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

 ,ระบบสงกําลังตามมาตรฐาน

ผูผลิต Hydrostatic, ความเร็ว

ในการขับเคลื่อนสูงสุด 12.7 

Km/h ,ยางเปนแบบตาม

มาตรฐานผูผลิต ชนิด Tubeless

 10×16.5-8 ply น้ําหนัก

ขณะปฏิบัติงาน (Operating 

weigh 284kg) ,หองบังคับมี

เครื่องปรับอากาศ ,  รถมา

พรอมบุงกี๋ ขนาด 66"(0.43 

M3)

อุปกรณเสริม

สําหรับตัดตนไมไหลทาง

สําหรับงานเจาะกระแทก

คอนกรีต

สําหรับกัดคอนกรีต, ยางมะตอย,

 ขัดไสผิวถนน



- 47 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110

 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ เปน

กระบะสําเร็จรูป หองโดยสาร

เปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 

เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

ราคารวมภาษีสรรพสามิต ราคา

ตามมาตรฐานครุภัณฑ

- - 854,000         854,000         - กองชาง

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร รถฟารมแทรกเตอร ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดกําลังไม

นอยกวา 85 แรงมา ติดตั้ง

ใบมีดดันดินหนาชนิดกระบอกคู

และกลองตัดหญาลากตาม 

พรอมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน

จํานวน 1 ชุด เปนแบบ LED 

จํานวน 1 คัน

- - - 2,000,000      - กองชาง



- 48 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

17 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร รถฟารมแทรกเตอร ชนิด

แทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ

 ขนาดกําลังไมนอยกวา 85 

แรงมา ติดตั้งเครื่องตัดหญาไฟล

ทางหนากวาง 1.20 เมตร 

แบบไฮดรอลิก พรอมติดตั้ง

สัญญาณไฟฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด

 เปนแบบ LED จํานวน 1 คัน

- - - 2,200,000      - กองชาง

18 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอย

กวา 26 แรงมา พรอมติดตั้ง

สัญญาณไฟฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด

 เปนแบบ LED และ

อุปกรณเสริม หัวเจาะถนน ,บุงกี้

 ขนาด 26 ซม. 3 ฟน , เทเลอร

ลากจูงมีระบบเบรค - ไฟทาย 

จํานวน 1 คัน

- - - 1,550,000      - กองชาง

19 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดหญาไหลทางติด

รถฟารมแทรกเตอรหนากวาง 

1.20 เมตร มุมการตัด 30 - 

90 องศา แขนสไลดยาว 0.80 

เมตร

- - 150,000         150,000         - กองชาง



- 49 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

20 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 

แรงมา จํานวน 1 คัน ราคา

มาตรฐานครุภัณฑ

- - - 7,200,000      - กองชาง

21 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ตูชารจแบบรถเข็น 24V จํานวน

 1 เครื่อง สามารถใชไดชารต

แบตเตอรี ขนาด 6V,12V,24V

 สามารถใชไดทั้งแบตเตอรี่น้ํา 

แบตเตอรี่แหงและแบตเตอรี่ดีฟ

ไซเคิล ราคาตามทองตลาด

- - - 8,900             - กองชาง

22 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 

1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร

- - 22,000           22,000           - กองชาง

-               -               4,945,600      17,904,500    -                   รวม



- 50 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร ปมน้ําหอยโขง 1 เฟส 220 

โวลท/50 เฮิรซ 6.5 แอมป 

ขนาด 2 แรงมา

- - 3,000             - - สํานัก

ปลัดเทศบาล

-               -               3,000             -                 -                   

24 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค

 เปนรถยนตบรรทุก ชนิด 10 

ลอ มีกําลังแรงมา ไมนอยกวา 

260 แรงมา ความจุไมนอยกวา

 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

- - 5,500,000      5,500,000      - สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

25 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง แบบแทนวางพื้น

 จํานวน 2 ชุด 

 - อัตราฉีดไมนอยกวา 3,000 

LPM จํานวน 1 ชุด

 - อัตราฉีดไมนอยกวา 1.900 

LPM จํานวน 1 ชุด 

 ราคาชุดละ 350,000 บาท

- - - 700,000         700,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

รวม



- 51 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

26 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชุดดูดผสมโฟมและหัวฉีดน้ํายา

โฟม จํานวน 1ชุด  ประกอบดวย

 - ชุดดูดผสมโฟม ปรับ

อัตราสวนการผสมได พรอมขอ

ตอสวมเร็ว จํานวน 2 ชุด ราคา

ชุดละ 45,000 บาท

- - - 90,000           90,000            สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

27 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิง แบบใชผจญเพลิง

ภายในอาคาร ประกอบดวย เสื้อ

 กางเกง ถุงมือ รองเทา หมวก 

และอุปกรณเสริมตางๆ จํานวน 

5 ชุดๆละ 250,000 บาท

- - - 1,250,000      1,250,000       สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

28 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชุดอุปกรณทุบงัด เพื่อการเขาถึง

และอุปกรณทํางานดวยแรงมือ 

จํานวน 2 ชุดๆละ 50,000 

บาท

- - - 100,000         100,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

29 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เครื่องตรวจจับการหมดสติสวน

บุคคลขณะปฏิบัติงาน จํานวน 

10 เครื่องๆละ 30,000 บาท

- - - 300,000         300,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

30 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เครื่องตรวจจับกาซพิษอันตราย 

และกาซลุกติดไฟ จํานวน 2 

ชุดๆละ 75,000 บาท

- - - 150,000         150,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)



- 52 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

31 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง พัดลมระบายควันพรอม

แบตเตอรี่ในตัว จํานวน 1 เครื่อง

- - - 500,000         500,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)
32 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง อุปกรณฉีดดับเพลิงแรงดันสูง   

แบบสะพายหลัง ปริมาตรไม

นอยกวา 13 ลิตร จํานวน 2 

ชุดๆละ 500,000 บาท

- - - 1,000,000      1,000,000       สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

33 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชุดอุปกรณกูภัยและทํางานบนที่

สูง จํานวน 1 ชุด

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

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

34 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิงแบบใชผจญเพลิง

ภายนอกอาคาร จํานวน 25 

ชุดๆละ 10,000 บาท

- - 250,000         250,000         250,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

35 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง แบบดามปน 

จํานวน 4 หัว ประกอบดวย

1. หัวฉีดพรอมกระบอกโฟม

แบบถอดได จํานวน 2 หัวๆละ 

50,000 บาท

2. หัวฉีดแบบกดูดโฟมพรอม

กระบอกโฟมแบบถอดได จํานวน

 2 หัวๆละ 80,000 บาท

- - - 260,000         260,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)



- 53 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

36 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

รถยนตสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด

 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลัง

แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 

แรงมา มีหองสุขา อุจจาระ ไม

นอยกวา 8 หอง มีโถปสสาวะ

ไมนอยกวา 6 ชอง อางลางมือ

ไมนอยกวา 4 ชุด

- - - 8,000,000      8,000,000       สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

37 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

ชุดเครื่องชวยหายใจแบบ

หนากากเต็ม พรอมถังอัดอากาศ

 จํานวน 5 ชุดๆละ 200,000 

บาท

- - - 1,000,000      1,000,000       สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

38 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

ชุดปองกันสารเคมี ชนิดอัดแนน

ดวยอากาศไมนอยกวา 3 ชั้น 

จํานวน 2 ชุดๆละ 250,000 

บาท

- - - 500,000         500,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

39 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา

อัตโนมัติ (AED) จํานวน 3 ชุดๆ

ละ 150,000 บาท

- - 450,000         450,000         450,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)



- 54 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

40 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

หุนสําหรับฝกซอมชวยหายใจ

และกดหนาอก (CPR) ขนาดเทา

ผูใหญแบบครึ่งตัว ตอบสนอง

ดวยสัญญาณเสียง จํานวน 5 

ชุดๆละ 21,000 บาท

- - - 105,000         105,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

41 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

หุนสําหรับฝกซอมชวยหายใจ

และกดหนาอก (CPR) ขนาดเทา

เด็กเล็กแบบเต็มตัว ตอบสนอง

ดวยสัญญาณเสียง จํานวน 5 

ชุดๆละ 19,000 บาท

- - - 95,000           95,000            สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

42 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

ชุดปองกันสารเคมี ชนิดอัดแนน

ดวยอากาศไมนอยกวา 5 ชั้น 

ปองกันสารเคมีไดทุกชนิด 

จํานวน 2 ชุดๆละ 650,000 

บาท

- - - 1,300,000      1,300,000       สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

43 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เตียงรถเข็นผูปวยพรอมชุดล็อค

ฐานเตียงและฐานเตียงประจํา

รถพยาบาล จํานวน 1 ชุด

- - - 168,000         168,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)



- 55 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

44 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน

ปลายนิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 

9,000 บาท

- - - 18,000           18,000            สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

45 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชุดรองในชุดดับเพลิงภายใน

หรือภายนอกอาคาร จํานวน 39

 ชุดๆละ 6,500 บาท

- - - 253,500         253,500          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

46 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดตั้งแตรถยนต 

ขนาดกําลังสง 30 วัตต 

ประกอบดวย ตัวเครื่อง

ไมโครโฟน เสาอากาศชนิดติด

รถยนต คูมือการใชการ จํานวน

 10 ชุดๆละ 24,000 บาท

- - - 240,000         240,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

47 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท

- - 12,000           12,000           12,000            สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)
48 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นเก็บชุดดับเพลิง แบบเคลื่อนที่

 จํานวน 10 ชุดๆละ 12,500 

บาท

- - - 125,000         125,000          สํานัก

ปลัดเทศบาล

(งานปองกันฯ)

-               -               6,212,000      23,866,500    18,366,500     รวม



- 56 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

49 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 

2 เครื่องๆละ 22,000บาท

 -  - - 44,000           - กองวิชาการและ

แผนงาน

50 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน (บานทึบ) 

จํานวน 2 ตูๆละ 5,500 บาท

 -  - - 11,000           กองวิชาการและ

แผนงาน

51 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวม จํานวน 2 ตัวๆละ 

800 บาท

 -  - - 1,599             - กองวิชาการและ

แผนงาน

52 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จอ LED FULL COLOUR 

DISPLAY ขนาดปายสูง 2.88 ×

 ยาว 3.84 m. Pitch 10 mm.

 ชุดควบคุมพรอมคอมพิวเตอร

 -  - - 2,000,000      - กองวิชาการและ

แผนงาน

-               -               -                 2,056,599      -                   

53 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง  -  - - 10,000           สถานธนานุบาล

-               -               -                 10,000           -                   

รวม

รวม



- 57 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

54 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่

บริเวณตลาดทับกวาง หมูที่ 9 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  

ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล 

จํานวน 1 เครื่อง

2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -          500,000  - กองการศึกษา

3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด 

จํานวน 1 เครื่อง

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   *พรอมติดตั้ง



- 58 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

55 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่

บริเวณชุมชนหัววังยาว หมูที่ 4 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  

ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล 

จํานวน 1 เครื่อง

2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -          500,000  - กองการศึกษา

3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด 

จํานวน 1 เครื่อง

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   *พรอมติดตั้ง



- 59 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

56 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่

บริเวณชุมชนนิคมพัฒนา หมูที่ 

9 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  

ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล 

จํานวน 1 เครื่อง

2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -          500,000  - กองการศึกษา

3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด 

จํานวน 1 เครื่อง

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   *พรอมติดตั้ง

-               -               -                 1,500,000      -                   รวม



- 60 - (เพิ่มเติม 3)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

-              -              11,279,800   46,131,799   18,445,700    รวมทั้งสิ้น



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(ที่เปล่ียนแปลง) 

 
 
 
 
 

 



- 61 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อประชาชนที่สัญจร ชวงที 1 ขนาดผิวจราจรกวาง - - 137,000    137,000    - การกอสรางที่ไดประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ําและ ไป -มา ไดรับความสะดวก 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร มาตรฐาน ไดรับความสะดวกและ

บอพักคสล. บริเวณชุมชนบาน หนา 0.15 เมตร ความปลอดภัย

สะพานสอง ซอย 1 หมูที่ 7 ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง

3.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล. เสนผานศูนยกลาง

0.60 เมตร ยาว 24.00 เมตร

และบอพัก คสล. ขนาด 1.10×1.10

เมตร จํานวน 3 บอ และบอพัก 

ขนาด 0.50×0.50 เมตร จํานวน  

6 บอ หรือพื้นที่ปรับปรุงถนน

ไมนอยกวา 90.50 ตารางเมตร

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อประชาชนที่สัญจร โดยการทําการกอสรางถนน คสล. - - 172,000    172,000    - การกอสรางที่ไดประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ําและ ไป -มา ไดรับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร มาตรฐาน ไดรับความสะดวกและ

บอพักคสล. บริเวณชุมชนบาน ยาว 12.50 เมตร และขนาดผิว ความปลอดภัย

สะพานสอง ซอย 1 หมูที่ 7 จราจรกวาง 3.00 เมตร

ยาว 15.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 14  ลําดับที่ 22

รายละเอียดที่เปลียนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 



- 62 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

พรอมกอสรางบอพัก คสล. ขนาด 

1.00×1.00 เมตร จํานวน 3 บอ

และบอพัก ขนาด0.50×0.50 เมตร

จํานวน 4 บอ ความยาวรวม 

28.00 เมตร หรือพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 96.50 ตารางเมตร



- 63 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

2 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บริเวณซอยบาน

นางสวัด ไทยใหญ 

ชุมชนมิตรภาพรวมใจ 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 32.00 เมตร 

หนา 0.15 ตารางเมตร หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

128.00 ตารางเมตร

- - 110,000 110,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวกและความ

ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บริเวณซอยบาน

นางสงัด ไทยใหญ 

ชุมชนมิตรภาพรวมใจ 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 32.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 128.00 

ตารางเมตร

- - 110,000 110,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวกและความ

ปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 11  ลําดับที่ 17

รายละเอียดที่เปลียนแปลง



- 64 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 

แยกถนนซอย 1 ชุมชนหัวเขา

เกตุพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 2,100.00 เมตร

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

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 

แยกถนนซอย 1 ชุมชนหัวเขา

เกตุพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 2,100.00 ตารางเมตร

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

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 9 ลําดับที่ 10

รายละเอียดที่เปลียนแปลง



- 65 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

4 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 หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 365.00 ตารางเมตร

- - 328,500 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

4 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 หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 365.00 ตารางเมตร

- - 328,500 328,500 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 58 ลําดับที่ 73

รายละเอียดที่เปลียนแปลง



- 66 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

5 โครงการปูผิวจราจร บริเวณ

ชุมชนบานน้ําพุ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 โดยปูผิวจราจรพาราแอสฟลท

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรไมนอย

กวา 2,669.00 ตารางเมตร 

พรอมยกฝาบอพัก คสล. เปนฝา

เหล็กจํานวน 20 ฝา พรอมตีเสน

จราจร

- - 1,150,000 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

5 โครงการปูผิวจราจร บริเวณ

ชุมชนบานน้ําพุ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 โดยปูผิวจราจรพาราแอสฟลท

คอนกรีต พื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 2,669.00 ตารางเมตร 

พรอมยกฝาบอพัก คสล. เปนฝา

เหล็กจํานวน 20 ฝา พรอมตีเสน

จราจร

- - 1,150,000 1,150,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 64 ลําดับที่ 90

รายละเอียดที่เปลียนแปลง



- 67 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

6 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา คสล. บริเวณซอยหมูบาน

ออมเงิน ชุมชนหัวเขาเกตุ

พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหการระบายน้ํา

เปนไปอยางคลองตัว ไม

ทวมขัง

 ขนาดรางระบายน้ํา คสล. กวาง 

0.50 × 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร

 พรอมฝารางเหล็ก

- - 500,000 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
สามารถระบายน้ําได

สะดวก ทําใหน้ําไม

ทวมขัง

กองชาง

6 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา คสล. บริเวณซอยหมูบาน

ออมเงิน ชุมชนหัวเขาเกตุ

พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหการระบายน้ํา

เปนไปอยางคลองตัว ไม

ทวมขัง

 ขนาดรางระบายน้ํา คสล. กวาง 

0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

 ยาว 115.00 เมตร พรอมฝา

รางเหล็ก

- - 500,000 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
สามารถระบายน้ําได

สะดวก ทําใหน้ําไม

ทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 64 ลําดับที่ 92

รายละเอียดที่เปลียนแปลง



- 68 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

7 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 หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 256.00 ตารางเมตร

- - 205,000 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณเพชรไผทอง ซอย 4 

แยกขวา ชุมชนเพชรไผทอง 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ชวงที่ 1  ขนาดกวาง 6.00 

เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

 ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 299.00 ตารางเมตร

- - 270,000 270,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

รายละเอียดเดิม ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2565) หนา 48 ลําดับที่ 40

รายละเอียดที่เปลียนแปลง



- 69 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

8 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 หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 1,680.00 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

- - 671,600 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

8 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 หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 1,680.00 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

- - 671,600 671,600 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวก

กองชาง

รายละเอียดเดิม ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2565) หนา 52 ลําดับที่ 57

รายละเอียดที่เปลียนแปลง



- 70 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

1 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

บา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณอัครราชกุมารีกรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

เพื่อทราบขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

ตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัติยราชนารี

2 ครั้ง/ป  56,000 56,000 56,000 56,000 รอยละ 100 

ของสัตวในเขต

เทศบาลเมือง

ทับกวางไดขึ้น

ทะเบียนสัตว

ตามโครงการฯ

สุนัขและแมวในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

ไมนอยกวา 9,240 ตัว

 ไดรับการสํารวจและ

ขึ้นทะเบียนสัตว 2 

ครั้งตอป

กอง

สาธารณสุขฯ

1 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาฯกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพื่อทราบขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

ตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจาฟาฯ

กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราช

นารี

2 ครั้ง/ป  56,000 56,000 56,000 56,000 รอยละ 100 

ของสัตวในเขต

เทศบาลเมือง

ทับกวางไดขึ้น

ทะเบียนสัตว

ตามโครงการฯ

สุนัขและแมวในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

ไมนอยกวา 9,240 ตัว

 ไดรับการสํารวจและ

ขึ้นทะเบียนสัตว 2 

ครั้งตอป

กอง

สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หนา 39  ลําดับที่ 1

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 



- 71 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.02 

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

2 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณอัครราชกุมารีกรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

เพื่อใหสุนัข/แมว ในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

โรค

1 ครั้ง/ป - 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละ 100 

ของสุนัข/แมว 

ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

ไดรับการฉีด

วัคซีนปองกัน

และควบคุมพิษ

สุนัขบา ตาม

โครงการฯ

สุนัข/แมว ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางไดรับการ

ฉีดวัคซีนปองกันและ

ควบคุมพิษสุนัขบา ตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน

 ศ.ดร.สมเด็จเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราช

ี ี

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาฯกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพื่อใหสุนัข/แมว ในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

โรค

1 ครั้ง/ป - 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละ 100 

ของสุนัข/แมว 

ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

ไดรับการฉีด

วัคซีนปองกัน

และควบคุมพิษ

สุนัขบา ตาม

โครงการฯ

สุนัข/แมว ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางไดรับการ

ฉีดวัคซีนปองกันและ

ควบคุมพิษสุนัขบา ตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน

 ศ.ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาฯกรม

พระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติยราชนารี

กอง

สาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานเปาหมาย งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หนา 40  ลําดับที่ 2

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



- 72 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.02 

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

3 โครงการกอสรางสถานที่พัก

พิงสุนัขและแมว ตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัติยราชนารี

เพื่อใหสุนัข/แมวจขรจัด 

ในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวางมีสถานที่พักพิง 

และลดปญหาสุนัข/แมว

จรจัด

1 ครั้ง/ป

จํานวน 6 หลังๆละ 

2,720,000 บาท

- - 8,160,000 2,720,000 5,440,000 รอยละ 80 ของ

สุนัข/แมวจรจัด

ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางมี

สถานที่พักพิง

สุนัขและแมวจรจัดในเขต

เทศบาลเมืองทับกวางมี

สถานที่พักพิงตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน

 ศ.ดร.สมเด็จเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราช

กุมารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัติยราช

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการกอสรางสถานที่พัก

พิงสุนัขและแมว ตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาฯกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพื่อใหสุนัข/แมวจขรจัด 

ในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวางมีสถานที่พักพิง 

และลดปญหาสุนัข/แมว

จรจัด

1 ครั้ง/ป

จํานวน 6 หลังๆละ 

2,720,000 บาท

- - 8,160,000 2,720,000 5,440,000 รอยละ 80 ของ

สุนัข/แมวจรจัด

ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางมี

สถานที่พักพิง

สุนัขและแมวจรจัดในเขต

เทศบาลเมืองทับกวางมี

สถานที่พักพิงตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน

 ศ.ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาฯกรม

พระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติยราชนารี

กอง

สาธารณสุขฯ

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หนา 41  ลําดับที่ 3

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ)



- 73 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

1 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น

ตลอดทั้งป - 1,500,000 1,500,000 - - ระดับ

ความสําเร็จใน

การปฏิบัติงาน

เพื่อใหการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา/ผูบริหาร

ทองถิ่นเปนไปดวย

ความเรียบรอย

สํานักปลัด

1 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น

ตลอดทั้งป - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระดับ

ความสําเร็จใน

การปฏิบัติงาน

เพื่อใหการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา/ผูบริหาร

ทองถิ่นเปนไปดวย

ความเรียบรอย

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานเปาหมาย งบประมาณและที่มา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 124  ลําดับที่ 24

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.02 



- 74 - (เปลี่ยนแปลง 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.02 

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

2 อุดหนุนหนวยงานของภาครัฐ

หรือองคกรเอกชนในกิจกรรม

อันเปนสาธารณประโยชน

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

ใหกับหนวยงานของรัฐ

หรือองคกรตางๆ

1. โครงการจัดงานพระราช

พิธี และรัฐพิธี อําเภอแกงคอย

 จังหวัดสระบุรี

-  - 50,000 50,000 50,000 หนวยงานที่

ไดรับการ

สนับสนุนมี

งบประมาณใน

การดําเนินงาน

ทําใหหนวยงานของรัฐ

หรือองคกรเอกชนนํา

งบประมาณที่ไดรับ

การสนับสนุนไป

ดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงค

สํานักปลัด

2 อุดหนุนโครงการจัดงานพระ

ราชพิธี งานรัฐพิธี การจัด

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวัน

สําคัญของไทยและประเพณี

วัฒนธรรม อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

ใหกับหนวยงานของรัฐ

หรือองคกรตางๆ

ตลอดทั้งป -  - 50,000 50,000 50,000 หนวยงานที่

ไดรับการ

สนับสนุนมี

งบประมาณใน

การดําเนินงาน

ทําใหหนวยงานของรัฐ

หรือองคกรเอกชนนํา

งบประมาณที่ไดรับ

การสนับสนุนไป

ดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงค

สํานักปลัด

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 135  ลําดับที่ 12

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ)



- 75 - (เปลี่ยนแปลง 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ

 - แบบดับเบิ้ลแคบ

(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- - 854,000       - - กองคลัง

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ

 - แบบดับเบิ้ลแคบ

(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- - - 854,000       - กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หนา 25  ลําดับที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แบบ ผ.03 



- 76 - (เปลี่ยนแปลง 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 4 

เครื่อง

- - 48,000         - - กองคลัง

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 4 

เครื่อง

- - - 48,000         48,000         กองคลัง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หนา 25  ลําดับที่ 4

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



- 77 - (เปลี่ยนแปลง 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน  ๑ 

เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลฯ)

- - 9,000           - - กองคลัง

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน  ๑ 

เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลฯ)

- - - 9,000           9,000           กองคลัง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หนา 26  ลําดับที่ 5

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



- 78 - (เปลี่ยนแปลง 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่

 2

- - 29,000         - - กองคลัง

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่

 2

- - - 29,000         29,000         กองคลัง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หนา 26  ลําดับที่ 6

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



- 79 - (เปลี่ยนแปลง 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ 

3,000 บาท

- - 6,000           - - กองคลัง

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ 

3,000 บาท

- - - 6,000           6,000           กองคลัง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หนา 26  ลําดับที่ 7

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



- 80 - (เปลี่ยนแปลง 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ เปนรถตักหนาขุด

หลัง  (Loaeer Backhoe) ชนิดลอ

ยาง 4 ลอ ติดบุงกี๋สําหรับตักหนารถ

และบุงกี้ขุดดานหลังรถ ควบคุมดวย

ระบบไฮดรอลิก ใชเครื่องยนตดีเซล   

 4 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา 90 

แรงมา  จํานวน 1 คัน (ราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

- - 3,300,000    3,300,000    3,300,000    กองชาง

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ เปนรถตักหนาขุด

หลัง  (Loader Backhoe) ชนิดลอ

ยาง 4 ลอ ติดบุงกี๋สําหรับตักหนารถ

และบุงกี้ขุดดานหลังรถควบคุมดวย

ระบบไฮดรอลิก ใชเครื่องยนตดีเซล 4

 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา 90 

แรงมา  จํานวน 1 คัน (ราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

- - 3,300,000    3,300,000    3,300,000    กองชาง

รายละเอียดเดิม ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หนา 35 ลําดับที่ 44

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



- 81 - (เปลี่ยนแปลง 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

6 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 

เพื่อนําไปติดตั้งที่บริเวณอาคาร

อเนกประสงค ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่

 6 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  

ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล 

จํานวน 1 เครื่อง

2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว

จํานวน 1 เครื่อง

3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด 

จํานวน 1 เครื่อง

4. อุปกรณนวดหลัง 

จํานวน 1 เครื่อง

5. อุปกรณบริหารหัวไหลและหนาอก 

จํานวน 1 เครื่อง

6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา 

จํานวน 1 เครื่อง

7. อุปกรณเอนปนจักรยาน

จํานวน 1 เครื่อง 

8. อุปกรณปนกรรเชียงบก 

จํานวน 1 เครื่อง

9. ปายแสดงวิธีการเลน จํานวน 8 ปาย 

  ้

 -  -        500,000  -  - กองการศึกษา

รายละเอียดเดิม ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 164 ลําดับที่ 80



- 82 - (เปลี่ยนแปลง 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

6 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 

เพื่อนําไปติดตั้งที่บริเวณชุมชนหัวเขา

เกตุ หมูที่ 6 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  

ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล 

จํานวน 1 เครื่อง

2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว

จํานวน 1 เครื่อง

3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด 

จํานวน 1 เครื่อง

4. อุปกรณนวดหลัง 

จํานวน 1 เครื่อง

5. อุปกรณบริหารหัวไหลและหนาอก 

จํานวน 1 เครื่อง

6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา 

จํานวน 1 เครื่อง

7. อุปกรณเอนปนจักรยาน

จํานวน 1 เครื่อง 

8. อุปกรณปนกรรเชียงบก 

จํานวน 1 เครื่อง

9. ปายแสดงวิธีการเลน จํานวน 8 ปาย 

  *พรอมติดตั้ง

 -  -        500,000  -  - กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



- 34 - (เปลี่ยนแปลง 1)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

1 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 

เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร พื้นที่ถนน คสล. 

ไมนอยกวา 893.00 ตาราง

เมตร พรอมปรับปรุงฝาบอพัก 

คสล. ขนาด 1.10 × 1.10 

เมตร จํานวน 21 ฝา ขนาดฝา

บอพัก คสล. ขนาด 0.50 × 

0.50 เมตร จํานวน 42 ฝา

- 1,075,000 1,075,000 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวกและความ

ปลอดภัย

กองชาง

1 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 1,075,000 1,075,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวกและความ

ปลอดภัย

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 41  ลําดับที่ 1

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.02 



- 39 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  -     399,500 399,500     -  - สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

Coaxial Lightning Surge 

Protector อุปกรณปองกันลดความ

เสียหายของวิทยุสื่อสารจากฟาผา

-สายจั๊มเปอร พรอมขั้วตอ PL

-บัตเตอร (Buss Bar)

-สายกราวด พรอมแทงกราวดล็อค

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 171  ลําดับที่ 98

งบประมาณเปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เสาอากาศวิทยุ แบบ Tower  ชนิด 

Self Support  ความสูงไมนอยกวา

 30 เมตร

-เสารับสัญญาณ วิทยุ Self Support

 ความสูงไมนอยกวา 30 เมตร  ฐาน

เสาพรอมอุปกรณ

-อุปกรณชุดสายลอฟา พรอมลูกถวย

จับสายลอฟา สายลวดอลูมิเนียม 

ขนาด 35 มม.

-ไฟกระพริบยอดเสา แบบ LED โซ

ลาเซลล

-สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 8 สแตก

-ขาจับเสาไดโพล 50 ซม.

-สายนําสัญญาณ COAXIAL CABLE

 ชนิด Hard line ขนาด ½ นิ้ว

-ขั้วตอ Connecter PL 259 ใชกับ

สาย ½ นิ้ว 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ.03 



- 4 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา

ความสูง 12.00 เมตร 

บริเวณสามแยกบานทุง หมูที่

 2

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ติดตั้งเสาเหล็กไฟฟาความสูง

 12.00 เมตร พรอมหลอด 

แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 

วัตต จํานวน 4 ชุดตอเสา 1 

ตน จํานวน 1 ตน

- - 90,000 90,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

.
-              -              90,000        90,000        -              

-              -              1                 1                 -              

รวม

รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 1 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนน บริเวณเทศบาล 

5 ซอย 18 ชุมชนบานไทย  

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ปรับปรุงถนนโดยวิธีลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 

พรอมตีเสนจราจร ขนาดกวาง

 4.50 เมตร ยาว 315.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 

1,418.00 ตารางเมตร

- - 470,000 470,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

2 ซอมแซมคอสะพาน บริเวณ

ซอยบานหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

โดยรื้อบริเวณที่ชํารุด พรอม

เทคอนกรีตใหมทั้งสองขาง

- - 170,000 170,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

3 โครงการกอสรางวางทอระบาย

น้ํา คสล. บริเวณหมูบานเอก

รัตติกานต ซอย 1 หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายน้ํา 

เปนไปอยางคลองตัว ไม

มีน้ําทวมขัง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ระยะทาง 460.00 

เมตร บอพัก คสล. ขนาด 

1.10 × 1.10 เมตร จํานวน

 44 บอ และบอพัก คสล. 

ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร 

จํานวน 88 บอ พรอมฝาบอ

พักชนิดเหล็ก

- - 1,978,000 1,978,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
สามารถระบายน้ําได

สะดวก ทําใหไมมีน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 2 - (เพิ่มเติม 3)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

4 โครงการกอสรางวางทอระบาย

น้ํา คสล. บริเวณซอยบาน

ผูใหญทับทิม ชุมชนสะพาน 3 

หมูที่ 4

เพื่อใหการระบายน้ํา 

เปนไปอยางคลองตัว ไม

มีน้ําทวมขัง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ระยะทาง 138.00 

เมตร บอพัก คสล. ขนาด 

1.10 × 1.10 เมตร จํานวน

 13 บอ และบอพัก คสล. 

ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร 

จํานวน 26 บอ พรอมฝาบอ

พักชนิดเหล็ก

- - 600,000 600,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
สามารถระบายน้ําได

สะดวก ทําใหไมมีน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยขางหมูบานริมภู

หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 

เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 344.00

 ตารางเมตร

- - 250,000 250,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 

19/1 ชุมชนบานไทย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 

เมตร ยาว 150.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 600.00

 ตารางเมตร

- - 500,000 500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

-                -                3,968,000     3,968,000     -                

-              -              6                 6                 -              

รวม

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

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานติดตั้งฟลมกรองแสง 

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หอง 

และอาคารเรียน 4 ชั้น 9 

หองเรียน โรงเรียนเทศบาล

ทับกวาง 2 (จิตรประไพชา

เลต)

เพื่อปองกันความรอน

จากแสงแดดภายนอกเขา

มาในอาคาร โดยยังคง

สามารถมองเห็นจาก

ภายในและภายนอก

อาคารไดเปนอยางดี

ติดฟลม 2 อาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

 -  - 213,539      213,539      - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
อาคารเรียนมีความ

สมบูรณและใชได

กองการศึกษา

-              -              213,539      213,539      -              

-              -              1                 1                 -              

รวม

รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา

 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ

 เปนกระบะสําเร็จรูป หอง

โดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4

 ประตู เปนราคารวม

เครื่องปรับอากาศ ราคารวม

ภาษีสรรพสามิต ราคาตาม

มาตรฐานครุภัณฑ

- - 854,000       854,000       - กองชาง

-               -               854,000       854,000       -               รวม

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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