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  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓  (โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง) 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)       4 

  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓  (โครงการท่ีเพ่ิมเติม)  
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน          

  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน 

      ๓.๑ แผนงานการศึกษา          

      ๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      

  ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองทีดี 
      ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

      ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

      ๕.๓ แผนงานการศึกษา         

      ๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 

- บัญชีครุภัณฑ          43 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)     62 

  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓  (โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง)  
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม 

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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      ๔.๑ แผนงานสาธารณสขุ 

 

ภาคผนวก 

- ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง  ลงวันท่ี    30   พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

 

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



 

 

บทนํา 
แผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

  ตามท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง  ไดจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  รวมท้ังไดมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาสี่ปและรวบรวมกิจกรรมโครงการท่ีตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนท่ัวไปใน
เขตเทศบาล  โดยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงไปแลว จํานวน  ๒  ฉบับ 
  

  บัดนี้ ใกลระยะเวลาท่ีจะตองดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แลว  เทศบาลเมืองทับกวางจึงไดดําเนินการนําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)     
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒  ท้ังสามฉบับมาทําการทบทวน  พรอมท้ังใหสํานัก/กอง ไดสํารวจ
ปญหาความตองการของประชาชน  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อําเภอ ท่ีมีความจําเปนจะตอง
ดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แตยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปท้ังสามฉบับกอนหนานี้  
จัดทําโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี ๓ ตอไป.    

- ๑ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

(โครงการท่ีเพิม่เติม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม  ๔ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ ๑ ๓๔๒,๐๐๐ ๓๘ ๒๕,๓๒๕,๔๐๐ - - - - ๓๙ ๒๕,๖๖๗,๔๐๐ 
    โครงขายคมนาคม           
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน           

รวม ๑ ๓๔๒,๐๐๐ ๓๘ ๒๕,๓๒๕,๔๐๐ - - - - ๓๙ ๒๕,๖๖๗,๔๐๐ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคม สังคม เศรษฐกิจ - - - - - - - - - - 
    อยางมีคุณภาพ           

รวม - - - - - - - - - - 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา           
    ศิลปวัฒนธรรม จารตีและภูมปิญญาทองถ่ิน           
    ๓.๑ แผนงานการศึกษา - - ๑ ๘,๐๓๒,๐๐๐ - - - - ๑ ๘,๐๓๒,๐๐๐ 
    ๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
          นันทนาการ           

รวม ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๘,๔๓๒,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๕ ๙,๖๓๒,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และ - - - - - - - - - - 
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม           

รวม - - - - - - - - - - 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภบิาล           
    และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี           
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๔ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒๖๖,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๓,๐๖๖,๐๐๐ 
    ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๗ ๓๖,๐๕๘,๘๐๐ - - - - ๘ ๓๖,๕๕๘,๘๐๐ 
    ๕.๓ แผนงานการศึกษา ๓๒ ๓,๕๐๕,๕๐๐ ๑๗ ๔,๖๗๘,๗๕๐ - - - - ๔๙ ๘,๑๔๘,๒๕๐ 
    ๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน - - ๕ ๑๐๓,๖๐๐ - - - - ๕ ๑๐๓,๖๐๐ 

รวม ๓๗ ๖,๕๐๕,๕๐๐ ๓๔ ๔๑,๑๐๗,๑๕๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๗๕ ๔๗,๙๑๒,๖๕๐ 

รวมท้ังสิ้น ๓๙ ๗,๒๔๗,๕๐๐ ๗๔ ๗๔,๘๖๔,๕๕๐ ๓ ๕๕๐,๐๐๐ ๓ ๕๕๐,๐๐๐ ๑๑๙ ๘๓,๒๑๒,๐๕๐ 

 
 

แบบ ผ.๐๗ 

- 2 - 



 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
(โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม  ๔ ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ           

    โครงขายคมนาคม           

    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๓ ๑๓,๘๕๒,๐๐๐ ๓ ๑๓,๘๕๒,๐๐๐ - - - - ๖ ๒๗,๗๐๔,๐๐๐ 
รวม ๓ ๑๓,๘๕๒,๐๐๐ ๓ ๑๓,๘๕๒,๐๐๐ - - - - ๖ ๒๗,๗๐๔,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคม สังคม เศรษฐกิจ - - - - - - - - - - 
    อยางมีคุณภาพ           

รวม - - - - - - - - - - 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา           
    ศิลปวัฒนธรรม จารตีและภูมปิญญาทองถ่ิน           
    ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - - ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - - ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข            
    และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ           
    และสิ่งแวดลอม           
    ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข ๒ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๗๗๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๙ ๙๒๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๗๗๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๙ ๙๒๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภบิาล - - - - - - - - - - 
    และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี           

รวม - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๖ ๑๔,๙๐๒,๐๐๐ ๖ ๑๔,๖๒๒,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๒๙,๖๒๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 

- 3 - 



 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

(โครงการท่ีเพิม่เติม) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล. ขนาด - ๘๑,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. ชุมชนบานเขามัน   สัญจรไป-มาไดรับ   ผิวจราจรกวาง  ๓.๐๐ เมตร       ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 หมูท่ี ๑ บริเวณบาน   ความสะดวก   ยาว ๓๐.๐๐ เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 นางละเอียด  คําเขียว    หนา  ๐.๑๕ เมตร        ปลอดภัย  
     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๙๐.๐๐ ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๒ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนนหินคลุก  ขนาด - ๒๒๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 หินคลุก    สัญจรไป-มาไดรับ   ผิวจราจรกวาง  ๔.๐๐ เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ชุมชนบานเขามัน   ความสะดวก   ยาว  ๒๙๐.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 หมูท่ี ๑    หนา  ๐.๒๐  เมตร  หรือ        ปลอดภัย  
     พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา         
     ๑,๑๖๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 4 - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการกอสรางขยาย - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางขยายถนน คสล. - ๕๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 ถนน คสล.บริเวณทาง   สัญจรไป-มาไดรับ   ขยายถนนท้ังสองขาง ขางละ     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 เขาวัดบานไทย หมูท่ี ๓   ความสะดวก   ๑.๐๐ เมตร  ความยาวรวม     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ขยายถนนท้ังสองขาง    ท้ังสองขาง ๖๙๐.๐๐ เมตร        ปลอดภัย  
 ขางละ  ๑.๐๐ เมตร    หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี        
     กอสรางไมนอยกวา ๖๙๐.๐๐        
     ตารางเมตร          
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๔ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๑๓๓,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล.  ชุมชนหัวเขาเกต ุ   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๔.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 หมูท่ี ๖  บริเวณซอย   ความสะดวก   ยาว  ๓๗.๐๐  เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 บานหัวนา ซอย ๑    หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี        ปลอดภัย  
     กอสรางไมนอยกวา ๑๔๘.๐๐        
     ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๕ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๑๖๒,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล.  ชุมชนหัวเขาเกต ุ   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๓.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 หมูท่ี ๖  บริเวณซอย   ความสะดวก   ยาว  ๖๐.๐๐  เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 บานหัวนา ซอย ๒    หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี        ปลอดภัย  
     กอสรางไมนอยกวา ๑๘๐.๐๐        
     ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๖ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๕๖๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล.  บรเิวณซอยขาง   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๓.๕๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 รานอาหารแอดอินเดียน   ความสะดวก   ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ชุมชนบานโปงพัฒนา    หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี        ปลอดภัย  
 หมูท่ี ๖    กอสรางไมนอยกวา ๗๐๐.๐๐        
     ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๖ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนนพาราแอสฟลท- - ๙๖๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 พาราแอสฟลทติก-   สัญจรไป-มาไดรับ   ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 คอนกรีต  บริเวณบาน   ความสะดวก   กวาง  ๖.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 บุญยพัฒน  ชุมชน    ยาว  ๓๐๐.๐๐  เมตร        ปลอดภัย  
 หัวเขาเกตุ  หมูท่ี ๖    หนา  ๐.๐๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ี        
    กอสรางไมนอยกวา ๑,๘๐๐.๐๐        
     ตารางเมตร  พรอมตเีสน        
     จราจร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๘ โครงการกอสราง - เพ่ือใหมีรางระบาย - กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๔๙๕,๐๐๐ - - การกอสราง - สามารถระบายนํ้าได - กองชาง 
 รางระบายนํ้า คสล.   นํ้าท่ีแข็งแรงและ   ขนาดรางกวาง  ๐.๕๐ เมตร     ท่ีได   สะดวก ทําใหนํ้าไม  
 ชุมชนบานโปงพัฒนา   ไดมาตรฐาน   ลึกเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร     มาตรฐาน   ทวมขัง  
 หมูท่ี ๖    ยาว  ๑๑๐.๐๐  เมตร         
     พรอมฝารางเหล็ก        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๗ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๙๖๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. บริเวณซอยขาง   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๕.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 โรงเรียนนิคมสงเคราะห   ความสะดวก   ยาว  ๒๔๐.๐๐  เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ๒  ชุมชนบานโปงพัฒนา    หนา  ๐.๑๕  เมตร         ปลอดภัย  
 หมูท่ี ๖    ไหลทางตามสภาพ         
     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา         
     ๑,๒๐๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๑๐ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๕๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. บริเวณซอยบาน   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๕.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ตรงขามโรงเรียนอนุบาล   ความสะดวก   ยาว  ๑๒๐.๐๐  เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 สมถวิล ชุมชนหัวเขาเกต ุ    หนา  ๐.๑๕  เมตร         ปลอดภัย  
 หมูท่ี ๖    หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๖๐๐.๐๐  ตารางเมตร         
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๘ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนนหินคลุก  ขนาด - ๑๕๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 หินคลุก    สัญจรไป-มาไดรับ   ผิวจราจรกวาง  ๕.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ชุมชนหัวเขาเกต ุ   ความสะดวก   ยาว  ๒๗๐.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ขางฟารมมา  หมูท่ี ๖    หนา  ๐.๒๐  เมตร          ปลอดภัย  
     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๑,๓๕๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๑๒ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนนพาราแอสฟลท- - ๙๙๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 พาราแอสฟลทติก-   สัญจรไป-มาไดรับ   ติกคอนกรีต       ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 คอนกรีต  บริเวณชุมชน   ความสะดวก   ชวงท่ี ๑  ขนาดผิวจราจร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 บานโปงพัฒนา  หมูท่ี ๖    กวาง ๕.๐๐ เมตร        ปลอดภัย  
 จากหนารานอาหาร    ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร          
 แอดอินเดียน ถึงหนาซุม    หนา ๐.๐๕ เมตร          
 ประตูวัดบานโปง    ชวงท่ี ๒  ขนาดผิวจราจร        
     กวาง ๕.๕๐ เมตร        
     ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร          
     หนา ๐.๐๕ เมตร          

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๙ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๒,๒๓๐.๐๐  ตารางเมตร        
     พรอมตีเสนจราจร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๑๓ โครงการกอสรางระบบ - เพ่ือใหมีนํ้าใชในการ - กอสรางระบบประปาบาดาล - ๗๒๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนมีนํ้าสําหรับ - กองชาง 
 ประปาบาดาล พรอม   อุปโภค บริโภค    เจาะบอบาดาลขนาดเสนผา     ท่ีได   เพ่ือการอุปโภค   
 ติดตั้งถังเก็บนํ้าความจ ุ   อยางท่ัวถึงทุก   ศูนยกลาง ๖ น้ิว  ลึกไมนอย     มาตรฐาน   บริโภคอยางเพียงพอ  
 ๑๕.๐๐ ลบ.ม.    ครัวเรือน   กวา  ๖๐.๐๐ เมตร  หรือมี        
 สูง ๑๕.๐๐ เมตร  และ    ปริมาณนํ้าไมนอยกวา  ๕.๐๐        
 เครื่องสูบนํ้าไฟฟา    ลบ.ม./ชม.  ตดิตั้งหอถังเก็บนํ้า        
 ชุมชนหนองผักบุง    ความจุ  ๑๕.๐๐  ลบ.ม.          
 หมูท่ี ๗    สูง  ๑๕.๐๐ เมตร ตดิตั้งเครื่อง        
     สูบนํ้าไฟฟา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา        
    ตูควบคุมอัตโนมัติ ถังกรองสนิม        
     เหล็กพรอมอุปกรณครบชุด        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๑๐ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๕๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. บริเวณซอยบาน   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๓.๕๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 นางนงนุช     ความสะดวก   ยาว  ๑๘๐.๐๐  เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ชุมชนหนองบัวบาน    หนา  ๐.๑๕  เมตร         ปลอดภัย  
 หมูท่ี ๗    หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา         
     ๖๓๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๑๕ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๑๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. บริเวณซอยบาน   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๓.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 นายประกอบ   ความสะดวก   ยาว  ๓๖.๐๐  เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ชุมชนหนองผักบุง    หนา  ๐.๑๕  เมตร         ปลอดภัย  
 หมูท่ี ๗    หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา         
     ๑๐๘.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๑๑ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนนพาราแอสฟลท- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 พาราแอสฟลทติก-   สัญจรไป-มาไดรับ   ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 คอนกรีต  บริเวณซอย   ความสะดวก   กวาง  ๔.๐๐ เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 เขาชุมชนหนองบัวบาน    ยาว  ๑,๔๓๐.๐๐ เมตร          ปลอดภัย  
 ถึงถนนเทศบาล ๑    หนา ๐.๐๕ เมตร          
 ชุมชนหนองผักบุง    หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
 หมูท่ี ๗    ๕,๗๒๐.๐๐  ตารางเมตร        
     พรอมตีเสนจราจร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๑๗ โครงการกอสราง - เพ่ือใหมีรางระบาย - กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๔๙๕,๐๐๐ - - การกอสราง - สามารถระบายนํ้าได - กองชาง 
 รางระบายนํ้า คสล.   นํ้าท่ีแข็งแรงและ   ขนาดรางกวาง  ๐.๕๐ เมตร     ท่ีได   สะดวก ทําใหนํ้าไม  
 ชุมชนหนองบัวบาน   ไดมาตรฐาน   ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร     มาตรฐาน   ทวมขัง  
 หมูท่ี ๗    ยาว  ๑๑๐.๐๐ เมตร        
     พรอมฝารางเหล็ก        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๑๒ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๘๖,๔๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. ถนนเทศบาล ๕   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๒.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 บริเวณแยกซอย ๖   ความสะดวก   ยาว  ๔๘.๐๐  เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 หมูท่ี ๙    หนา  ๐.๑๕  เมตร         ปลอดภัย  
     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา         
     ๙๖.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๑๙ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๒,๑๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล.พรอมวางทอ   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๕.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ระบายนํ้าและบอพัก   ความสะดวก   ยาว  ๒๗๕.๐๐  เมตร       มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 คสล.  บรเิวณชุมชน    หนา  ๐.๑๕  เมตร         ปลอดภัย  
 นิคมพัฒนาซอย ๒    พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาด        
 หมูท่ี ๙    เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร        
     ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร  บอพัก        
     คสล.ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐         
     เมตร  จํานวน  ๒๗ บอ และ        
     บอพักขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐        

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๑๓ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

     เมตร  จํานวน  ๕๔ บอ  หรือ        
     พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๑,๓๗๕.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๒๐ โครงการปรับปรุงถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - ปรับปรุงถนน โดยวิธีลาดยาง - ๖๘๕,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 เทศบาล ๕ ซอย ๕   สัญจรไป-มาไดรับ   แอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาด     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ชุมชนเฟองฟา   ความสะดวก   ผิวจราจรกวาง  ๔.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 หมูท่ี ๙    ยาว  ๔๙๒.๐๐  เมตร          ปลอดภัย  
     หนา  ๐.๐๕  เมตร         
     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๑,๙๖๘.๐๐  ตารางเมตร        
     พรอมตีเสนจราจร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๑๔ - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ โครงการกอสรางระบบ - เพ่ือใหมีนํ้าใชในการ - กอสรางระบบประปาบาดาล - ๒๕๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนมีนํ้าสําหรับ - กองชาง 
 ประปาบาดาล พรอม   อุปโภค บริโภค    พรอมเจาะบอบาดาล  ขนาด     ท่ีได   เพ่ือการอุปโภค   
 เจาะบอบาดาล บริเวณ   อยางท่ัวถึงทุก   เสนผาศูนยกลาง  ๖  น้ิว     มาตรฐาน   บริโภคอยางเพียงพอ  
 ชุมชนบานถํ้าพัฒนา   ครัวเรือน   ลึกไมนอยกวา  ๖๐.๐๐ เมตร        
 หมูท่ี ๑๐    หรือมีปริมาณนํ้าไมนอยกวา        
     ๕ ลบ.ม./ชม.  ติดตั้งเครื่อง        
     สูบนํ้าไฟฟาตูควบคมุอัตโนมัต ิ        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๒๒ โครงการปรับปรุงถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - ปรับปรุงถนน โดยวิธีลาดยาง - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 เทศบาล ๒ ชวงขามทาง   สัญจรไป-มาไดรับ   แอสฟลทติกคอนกรีต  พรอม     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 รถไฟ ถึงสี่แยกโรงเรียน   ความสะดวก   ตีเสนจราจร  และปรับปรุง     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 วัดปาไผ  หมูท่ี ๒  โดย    ปากบอพัก  ขนาดผิวจราจร        ปลอดภัย  
 วิธีลาดยางแอสฟลทติก-    กวาง  ๕.๐๐  เมตร        
 คอนกรีต    ยาว  ๑,๔๕๐.๐๐  เมตร          
     หนา  ๐.๐๕  เมตร         
     หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไมนอยกวา        
     ๗,๒๕๐.๐๐  ตารางเมตร        

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 15 - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๒๓ โครงการปรับปรุงถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดผิว - ๕๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล.แยกถนนเทศบาล   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๔.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ๒  ชุมชนเพชรไผทอง   ความสะดวก   ยาว  ๑๕๕.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ถึงบานนายอรุณ พามณ ี    หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
 หมูท่ี ๒    หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไมนอยกวา        
     ๖๒๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๒๔ โครงการปรับปรุงถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดผิว - ๕๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. บริเวณบานนาย   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๔.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ประชัน  ประเสริฐสังข   ความสะดวก   ยาว  ๑๕๕.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ชุมชนคุมไผทอง    หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
 หมูท่ี ๘  ซอย ๒    หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไมนอยกวา        
     ๖๒๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

-16 - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ โครงการปรับปรุงถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดผิว - ๕๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. บริเวณซอย   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๔.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 เพชรไผทอง ซอย ๒   ความสะดวก   ยาว  ๑๕๕.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 หมูท่ี ๒    หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
     หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไมนอยกวา        
     ๖๒๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๒๖ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๕๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. ถนนเทศบาล ๖   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๖.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ซอย ๑๑  หมูท่ี ๓   ความสะดวก   ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
     หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๖๐๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗ โครงการกอสรางราง - เพ่ือใหมีรางระบาย - กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๕๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ชวยใหสามารถระบาย - กองชาง 
 ระบายนํ้า คสล.   นํ้าท่ีแข็งแรงและ   ขนาดรางกวาง  ๐.๕๐ เมตร     ท่ีได   นํ้าไดสะดวก ทําใหนํ้า  
 ซอยขางวัดหนองผักบุง   ไดมาตรฐาน   ลึกเฉลี่ย  ๐.๕๐ เมตร     มาตรฐาน   ไมทวมขัง  
 ชุมชนหนองผักบุง    ยาว  ๑๓๐.๐๐ เมตร        
 หมูท่ี ๗    พรอมฝาคอนกรตีเสริมเหล็ก        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๒๘ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๗๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล.พรอมวางทอ   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๕.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ระบายนํ้าและบอพัก   ความสะดวก   ยาว  ๑๐๕.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 คสล. ถนนเทศบาล ๔    หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
 ซอย ๔      หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
 ชุมชนบานเขามัน      ๕๑๒.๐๐ ตารางเมตร พรอม        
 หมูท่ี ๑    วางทอระบายนํ้าขนาดเสนผา        
     ศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร จํานวน        
     ๙๒ ทอน  และบอพัก คสล.        
     ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร        
     จํานวน  ๑๑ บอ  ยาวรวม          

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

     ๑๐๕.๐๐  เมตร  และบอพัก        
     ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร        
     จํานวน  ๒๒ บอ  พรอมฝา        
     บอพักฝาเหล็ก        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๒๙ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนนหินคลุก ขนาดผิว - ๒๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 หินคลุก  ซอยบาน   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๕.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 นางสนม  กงชัย   ความสะดวก   ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ชุมชนคุมไผทอง    หนา  ๐.๒๐  เมตร        ปลอดภัย  
 หมูท่ี ๘    หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร         
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๐ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๑,๓๔๔,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. บริเวณกรีนวิวล   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๖.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ชุมชนบานโปงพัฒนา   ความสะดวก   ยาว  ๒๘๐.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 หมูท่ี ๖    หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๑,๖๘๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๓๑ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๑,๔๔๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. ถนนเทศบาล ๔   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๖.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ซอย ๒  หมูท่ี ๑   ความสะดวก   ยาว  ๓๐๐.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
     หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๑,๘๐๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๒ โครงการปรับปรุง - เพ่ือใหประชาชนท่ี - ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. - ๔๑๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 ซอมแซมถนน คสล.   สัญจรไป-มาไดรับ   ขนาดผิวจราจรกวาง  ๔.๐๐       ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 บริเวณถนนเทศบาล ๑   ความสะดวก   เมตร  ยาว  ๗๐.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 แยกซอยเขาชุมชน    หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
 ดินสอพอง    หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไมนอยกวา        
 หมูท่ี ๖    ๒๘๐.๐๐  ตารางเมตร        
     พรอมวางทอระบายนํ้า คสล.        
     ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐        
     เมตร  พรอมบอพัก คสล.        
     ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร        
     ยาวรวม  ๗๐.๐๐ เมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๓ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๒๕๒,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล. บริเวณซอยบาน   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๔.๐๐  เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 นางระเบียบ   ความสะดวก   ยาว  ๗๐.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 ชุมชนสะพานสอง    หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
 หมูท่ี ๗    หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๒๘๐.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๓๔ โครงการปรับปรุงถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - ปรับปรุงโดยวิธีลาดยาง - ๗๕๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 ชุมชนบานสะพานสอง   สัญจรไป-มาไดรับ   แอสฟลทติกคอนกรีต พรอม     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ซอย ๑  หมูท่ี ๗   ความสะดวก   ตีเสนจราจร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
     ชวงท่ี ๑  ขนาดผิวจราจร        ปลอดภัย  
     กวาง  ๕.๐๐  เมตร          
     ยาว  ๑๐๒.๐๐  เมตร        
     หนา  ๐.๐๕  เมตร          
     ชวงท่ี ๒  ขนาดผิวจราจร        
     กวาง  ๔.๐๐  เมตร          
     ยาว  ๑๘๘.๐๐  เมตร        

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- ๒2 - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

     หนา  ๐.๐๕  เมตร        
     พรอมปรับปรุงบอพัก ขนาด        
     ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร        
     จํานวน  ๒๐ บอ  และบอพัก        
     ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร        
     จํานวน  ๔๐ บอ         
     หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไมนอยกวา        
     ๑,๕๖๒.๐๐  ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕ โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหประชาชนท่ี - กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ประชาชนในเขต - กองชาง 
 คสล.พรอมวางทอ   สัญจรไป-มาไดรับ   จราจรกวาง  ๔.๐๐ เมตร     ท่ีได   เทศบาลไดรับความ  
 ระบายนํ้าและบอพัก   ความสะดวก   ยาว  ๑๓๐.๐๐ เมตร     มาตรฐาน   สะดวกและความ  
 คสล.บริเวณซอยบาน    หนา  ๐.๑๕  เมตร        ปลอดภัย  
 นางจรูญ      พรอมวางทอระบายนํ้าขนาด        
 ชุมชนบานสะพานสอง    เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร        
 หมูท่ี ๗    พรอมกอสรางบอพัก คสล.         
     ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร          
     จํานวน  ๙ บอ  ยาวรวม        
     ๑๓๐.๐๐  เมตร        
     และบอพักขนาด  ๐.๕๐ x         
     ๐.๕๐ เมตร  จํานวน ๑๘ บอ        
     หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา        
     ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๖ โครงการปรับปรุงระบบ - เพ่ือใหมีนํ้าใชในการ - ปรับปรุงระบบประปา  โดย - ๑๒๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ชวยใหประชาชนมีนํ้า - กองชาง 
 ประปา  บริเวณชุมชน   อุปโภคและบริโภค   การเปลี่ยนถังกรองนํ้า       ท่ีได   อุปโภค บริโภคได  
 หนองผักบุง  หมูท่ี ๗   อยางท่ัวถึงทุก   จํานวน  ๒ ถัง     มาตรฐาน   อยางท่ัวถึง  
    ครัวเรือน   (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

๓๗ โครงการปรับปรุงระบบ - เพ่ือใหมีนํ้าใชในการ - ปรับปรุงระบบประปา  โดย - ๑๒๐,๐๐๐ - - การกอสราง - ชวยใหประชาชนมีนํ้า - กองชาง 
 ประปา  บริเวณชุมชน   อุปโภคและบริโภค   การเปลี่ยนถังกรองนํ้า       ท่ีได   อุปโภค บริโภคได  
 เกษตรสัมพันธ     อยางท่ัวถึงทุก   จํานวน  ๒ ถัง     มาตรฐาน   อยางท่ัวถึง  
 หมูท่ี ๑๐   ครัวเรือน   (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๘ โครงการวางทอระบาย - เพ่ือใหการระบายนํ้า - วางทอระบายนํ้าลอดใตถนน ๓๔๒,๐๐๐ ๓๔๒,๐๐๐ - - การกอสราง - นํ้าระบายไดคลองตัว - กองชาง 
 นํ้าลอดใตถนนเทศบาล   เปนไปอยางคลอง   เทศบาล ๕  จํานวน  ๒ จุด     ท่ีได   รวดเร็วยิ่งข้ึน  ไมทํา  
 ๕ บริเวณสี่แยกหอ   ตัว  ไมทวมขังใน   โดยวางทอระบายนํ้า ค.อร.     มาตรฐาน   ใหมีนํ้าทวมขังเปน  
 นาฬิกา  หมูท่ี ๙ และ   บริเวณสี่แยกหอ   ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๒๐        เวลานาน    
 หมูท่ี ๓   นาฬิกา   เมตร  พรอมบอพัก คสล.          
     ขนาด  ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร          
     จํานวน ๒ บอพัก  และ        
     ขนาด  ๑.๘๐ x ๑.๓๐ เมตร          
     จํานวน  ๓ บอพัก        
     ยาวรวม  ๖๓.๐๐ เมตร        
     (รายละเอียดตามแบบแปลน        
     เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 26 - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภมูิปญญาทองถิ่น 
     ๓.1 แผนงาน การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการธนาคาร - เพ่ือสงเสริมการมีวินัย - นักเรียนในโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูเขารวม - เด็กและเยาวชนใช - กองการศึกษา 
 ขยะครบวงจร    ในการท้ิงขยะ      กิจกรรม เวลาวางใหเกิด - โรงเรียน 
 ของโรงเรียน - เพ่ือสงเสริมการเรียนรู      รอยละ   ประโยชน   เทศบาล 
 เทศบาลทับกวาง 2   วิธีคัดแยกขยะ      80      ทับกวาง 2 
 (จิตรประไพชาเลต) - เพ่ือสิ่งแวดลอมใน          (จิตรประไพ 
    โรงเรียนท่ีด ี        ชาเลต) 
2 โครงการจดังาน - เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนม ี นักเรียนในโรงเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม - นักเรียนสํานึกใน - กองการศึกษา 
 วันพอแหงชาติ ของ ความกตัญูตอบิดา      กิจกรรม บุญคุณของผูอุปการะ - โรงเรียน 
 โรงเรียนเทศบาล - เพ่ือใหนักเรียนไดทํา      รอยละ เลี้ยงด ู   เทศบาล 
 ทับกวาง 2  กิจกรรมรวมกับ      80    ทับกวาง 2 
 (จิตประไพชาเลต) ผูปกครอง          (จิตรประไพ 
          ชาเลต) 
3 โครงการจดังานวัน - เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักเรียนในโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม - นักเรียนเขารวม - กองการศึกษา 
 เฉลิมพระชนม มีความจงรักภักดีตอ      กิจกรรม กิจกรรมและมีความ - ศูนยพัฒนา 
 พรรษาสมเด็จพระ สถาบันพระมหากษัตริย      รอยละ จงรักภักดีตอสถาบัน   เด็กเล็ก 
 เจาอยูหัวมหา       80 พระมหากษัตริย   ท้ัง 2 แหง 
 วชิราลงกรณบดินทร          
 เทพวรางกูร ของ          
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก          
 เทศบาลเมือง          
 ทับกวาง          

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภมูิปญญาทองถิ่น 
     ๓.1 แผนงาน การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการจดังานวัน - เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักเรียนในโรงเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม - นักเรียนเขารวม - กองการศึกษา 
 เฉลิมพระชนม มีความจงรักภักดีตอ      กิจกรรม กิจกรรมและมีความ - โรงเรียน 
 พรรษาสมเด็จพระ สถาบันพระมหากษัตริย      รอยละ จงรักภักดีตอสถาบัน   เทศบาล 
 เจาอยูหัวมหา       80 พระมหากษัตริย   ทับกวาง ๑ 
 วชิราลงกรณบดินทร           (สมุหพรอม) 
 เทพวรางกูร ของ          
 โรงเรียนเทศบาล          
 ทับกวาง 1           
 (สมุหพรอม)          
5 โครงการจดังานวัน - เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักเรียนในโรงเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม - นักเรียนเขารวม - กองการศึกษา 
 เฉลิมพระชนม มีความจงรักภักดีตอ      กิจกรรม กิจกรรมและมีความ - โรงเรียน 
 พรรษาสมเด็จพระ สถาบันพระมหากษัตริย      รอยละ จงรักภักดีตอสถาบัน   เทศบาล 
 เจาอยูหัวมหา       80 พระมหากษัตริย   ทับกวาง 2 
 วชิราลงกรณบดินทร           (จิตรประไพ 
 เทพวรางกูร ของ         ชาเลต) 
 โรงเรียนเทศบาล          
 ทับกวาง 2           
 (จิตรประไพชาเลต)          

แบบ ผ.๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภมูิปญญาทองถิ่น 
     ๓.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการว่ิงเฉลิม - เพ่ือเทิดพระเกียรต ิ - ประชาชนทุกเพศวัย ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชน - มีประชาชนทุกเพศวัย กองการศึกษา 
 พระเกียรตสิมเด็จ   สมเด็จพระนางเจาสิริกิต   เขารวมกิจกรรม จํานวน     ทุกเพศวัย   เขารวมกิจกรรม  
 พระนางเจาสิริกิต   พระบรมราชินีนาถใน   ๑,๐๐๐ คน     เขารวม   จํานวนไมนอยกวา  
 พระบรมราชินีนาถ   พระบาทสมเด็จพระ      กิจกรรม   ๑,๐๐๐ คน  
 ในพระบาทสมเด็จ   ปรมินทรมหาภูมิพล-      จํานวน   
 พระปรมินทรมหา-   อดุลยเดช      ๑,๐๐๐   
 ภูมิพลอดลุยเดช - เพ่ือสงเสริมสุขภาพ      คน   
 (RUN FOR MOM)    ประชาชน ใหมีสวนรวม         
    ในการออกกําลังกาย         
    ดวยการว่ิง เพ่ือสุขภาพ         
           
           
           
           
           

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ติดตั้งลูกขายระบบ - เพ่ือใหมีจุดกระจาย - ติดตั้งลูกขายระบบ ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - - ติดตั้ง - ประชาชนภายในเขต - กองวิชาการ 
 กระจายเสียงทาง   เสียงทางไกลอัตโนมัต ิ   กระจายเสียงทางไกล     ลูกขาย   พ้ืนท่ีเทศบาลเมือง   และแผนงาน 
 ไกลอัตโนมัต ิ   ครอบคลุมภายในเขต   อัตโนมัติ  จํานวน  ๓๐     ระบบ   ทับกวาง ไดรับทราบ - งานบริการ 
      พ้ืนท่ีเทศบาลเมือง   ชุด     กระจาย-   ขอมูลขาวสารของ   และเผยแพร 
    ทับกวาง      เสียงทาง   ทางราชการอยาง   วิชาการ 
        ไกล   ท่ัวถึง  
        อัตโนมัต ิ   
        ไดจํานวน   
        ๓๐ ชุด   

๒ กิจกรรมการจัดทํา - เพ่ือสรางจิตสํานึกและ - จัดทําแผนพับ เพ่ือใชใน  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีแผนพับ - บุคลากรของเทศบาล - กองวิชาการ 
 สื่อประชาสัมพันธ   ความตระหนักในการ   การรณรงคตอตานการ      รณรงค   เมืองทับกวาง  เด็ก   และแผนงาน 
 รณรงคตอตานการ   ตอตานการทุจรติใหกับ   ทุจริต  จํานวน  ๒,๐๐๐       ตอตาน   นักเรียนในสังกัด - งานบริการ 
 ทุจริต   บุคลากรของเทศบาล   แผน/ป     การทุจริต   เทศบาล  และพ่ีนอง   และเผยแพร 
    เด็กนักเรียนในสังกัด      จํานวน   ชาวชุมชนในเขต   วิชาการ 
    เทศบาล และพ่ีนองชาว      ๒,๐๐๐   เทศบาลเมืองทับกวาง  
    ชุมชนในเขตเทศบาล      แผน/ป   มีจิตสํานึกและความ  
    เมืองทับกวาง         ตระหนักในการ  

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 30 - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบรหิาร 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  - เพ่ือสรางกระแสคานิยม         ตอตานการทุจรติมาก  
    การตอตานการทุจริต         ยิ่งข้ึน  

๓ กิจกรรมปลูกฝง - เพ่ือปลูกฝง  - เด็ก เยาวชน และ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - เด็ก - เด็ก เยาวชน และ - กองวิชาการ 
 “จิตสาธารณะ” ให   “จิตสาธารณะ”ใหกับ   ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี     เยาวชน   ประชาชนท่ัวไปใน   และแผนงาน 
 กับเด็ก เยาวชน   เด็ก เยาวชน และ   สามารถอธิบายความ     และ   พ้ืนท่ี เกิดความ - งานบริการ 
 และประชาชนท่ัวไป   ประชาชนท่ัวไป   สําคัญของจิตสาธารณะ     ประชาชน   ตระหนักและมสีวน   และเผยแพร 
  - เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ   ได     ท่ัวไป   รวมในการรักษา   วิชาการ 
    ประชาชนท่ัวไปไดทราบ - เด็ก เยาวชน และ     ในเขต   ประโยชนสาธารณะ  
    ถึงความสําคัญของ   ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี     เทศบาล   เขารวมกิจกรรมเพ่ือ  
    จิตสาธารณะ   อธิบายและยกตัวอยาง     เมือง   สวนรวมตางๆ ของ  
  - เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ   การมีจิตสาธารณะใน     ทับกวาง   ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  
    ประชาชนท่ัวไป เขาใจ   การรับผดิชอบตนเอง      - เด็ก เยาวชน และ  
    การยกตัวอยางการม ี   และตอสังคมได        ประชาชนท่ัวไปใน  
    จิตสาธารณะในการ         พ้ืนท่ี มีจิตใจในการ  
    รับผิดชอบตนเองและ         รวมกันรักษา  
    สังคม         สาธารณสมบัต ิ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการสงเสริม - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ - ผูบริหาร และสมาชิก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูบริหาร - ผูบริหาร และสมาชิก - สํานักปลัด 
 ความรูดานกฎหมาย   ผูบริหาร และสมาชิก   สภาเทศบาลเมือง     และ   สภาเทศบาลเมือง   เทศบาล 
 สําหรับผูบรหิาร   สภาเทศบาลเมือง   ทับกวาง     สมาชิก   ทับกวาง  มีความรู - งาน 
 และสมาชิกเทศบาล   ทับกวาง ใหมีความรู      สภา   กฎหมายท่ีเก่ียวของ   การเจาหนาท่ี 
 เมืองทับกวาง   ความเขาใจในระเบียบ      เทศบาล   เพ่ิมมากข้ึน  
    ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ      เมือง   
    ใชเปนแนวทางในการ      ทับกวาง   
    ปฏิบัติหนาท่ีและบริหาร      เขารวม   
    ราชการ      โครงการ   
        ทุกคน   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมพัฒนาประชาธปิไตยและกระบวนการประชาคมสังคม 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ มาตรการ “จัดทํา - เพ่ือผลิตคูมือการปองกัน - จัดทําคูมือการปองกัน - - - - มีการ - คณะผูบริหาร สมาชิก - กองวิชาการ 
 คูมือการปองกัน   ผลประโยชนทับซอนของ   ผลประโยชนทับซอน     จัดทํา   สภาเทศบาล พนักงาน   และแผนงาน 
 ผลประโยชนทับซอน”   เทศบาลเมืองทับกวาง   และเผยแพรแกบุคลากร     คูมือการ   เทศบาล และ - งานนิติการ 
    ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนํา   ของเทศบาลเมืองทับกวาง     ปองกัน   พนักงาน  ไดรับคูมือ  
    ไปเปนองคความรูในการ        ผล   และมีความรูความ  
    ทํางานใหเปนไปดวยความ      ประโยชน   เขาใจเก่ียวกับเรื่อง  
    ถูกตอง      ทับซอน   ผลประโยชนทับซอน  
  - เพ่ือเปนประโยชนในการ      จํานวน   เพ่ิมมากข้ึน  
    เสริมสรางความรู ความ      ๒๐๐    
    เขาใจแกบุคลากรใหเกิด      เลมใน   
    ความตระหนักถึงปญหา      ป ๒๕๖๒   
    การทุจริตคอรรัปช่ัน      และ   
        จํานวน   
        ๑๐๐ เลม   
        ในปตอๆ   
        ไป   

 
 

แบบ ผ.๐๖ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ มาตรการ “เสริมสราง - เพ่ือเสริมสรางองคความรู - รวบรวมและเรยีบเรยีง - - - - มีการ - มีการดําเนินการเสริม - กองวิชาการ 
 องคความรูดานการ   ดานการตอตานการทุจรติ   ขอมูล องคความรูท่ีเก่ียว     ดําเนินการ   สรางองคความรูดาน   และแผนงาน 
 ตอตานการทุจริต”   แกคณะผูบริหาร  สมาชิก   ของกับการปลูกจิตสํานึก     ตาม   การตอตานการทุจริต - งานนิติการ 
    สภาเทศบาล  พนักงาน   ดานการตอตานการทุจรติ     มาตรการ   ใหแกคณะผูบริหาร    
    เทศบาล และพนักงานจาง   เชน กฎหมาย ป.ป.ช.     เผยแพร   สมาชิกสภาเทศบาล    
    ของเทศบาลเมืองทับกวาง   มาตรา ๑๐๐, ๑๐๓ และ     องคความ   พนักงานเทศบาลและ  
  - เพ่ือสรางจิตสํานึกและ   ๑๐๓/๗  สื่อประชา-     รูดานการ   พนักงานจางของ  
    ความตระหนักในการ   สัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของ     ตอตาน   เทศบาลเมืองทับกวาง  
    ประพฤติตามประมวล   เผยแพรแกคณะผูบริหาร       การทุจริต   อยางตอเน่ือง  
    จริยธรรมแกคณะผูบริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล       ปละ ๕    
    สมาชิกสภา พนักงาน-   พนักงานเทศบาล  และ     เรื่อง   
    เทศบาล และพนักงานจาง   พนักงานจางของเทศบาล        
    ของเทศบาลเมืองทับกวาง   เมืองทับกวาง        
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ มาตรการ “สงเสริม - เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับ - คณะผูบริหาร  สมาชิก- - - - - คณะ - คณะผูบริหาร   - สํานักปลัด 
 การปฏิบัติงานตาม   ความประพฤติของ   สภาเทศบาล พนักงาน-     ผูบริหาร   สมาชิกสภา   เทศบาล 
 ประมวลจริยธรรม   ขาราชการท่ีสรางความ   เทศบาล  และพนักงาน-     สมาชิก   เทศบาล พนักงาน- - งาน 
 ของเทศบาลเมือง   โปรงใส มีมาตรฐานในการ   จางของเทศบาลเมือง     สภาเทศบาล   เทศบาล  และ   การเจาหนาท่ี 
 ทับกวาง”   ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ   ทับกวาง     พนักงาน   พนักงานจางของ  
    เปนสากล      เทศบาล   เทศบาลเมือง  
  - เพ่ือยึดถือเปนหลักการ      และ   ทับกวาง  ยึดมั่น  
    และแนวทางปฏิบัติงาน      พนักงานจาง   มั่นในหลักของ  
    อยางสม่ําเสมอ ท้ังใน      ของเทศบาล   คุณธรรมจริยธรรม  
    ระดับองคกรและระดับ      เมืองทับกวาง   
    บุคคล และเปนเครื่องมือ         
    ตรวจสอบการทํางานดาน         
    ตางๆ เพ่ือใหเปนไปตาม         
    หลักคุณธรรมจริยธรรม         
    มีประสิทธิภาพและ         
    ประสิทธิผล         
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  - เพ่ือปองกันการแสวงหา         
    ผลประโยชนมิชอบหรือ         
    ความขัดแยงทางผล-         
    ประโยชน ท่ีอาจเกิดข้ึน         
    รวมท้ังเสริมสรางความ         
    โปรงใสในการปฏิบัติงาน         
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรม - เพ่ือเพ่ิมอัตรากําลัง - ฝกอบรมหลักสูตร - ๕๐๐,๐๐๐ - - ผูเขารับ - มีผูเขารับการฝกอบรม - สํานักปลัด 
 หลักสตูรจดัตั้ง อปพร.   สมาชิก อปพร. ของ   อปพร.ใหกับ     การฝก   จํานวน  ๑๕๐  คน   เทศบาล 
    เทศบาลเมืองทับกวาง   ประชาชนในเขต     อบรม - ผูเขารับการฝกอบรม - งานปองกัน 
     เทศบาลเมืองทับกวาง     หลักสตูร   เขาใจบทบาทหนาท่ี   และบรรเทา 
     จํานวน  ๑๕๐ คน     อปพร.   ของ อปพร.    สาธารณภัย 
        จํานวน - ผูเขารับการฝกอบรม  
        ๑๕๐ คน   สามารถปฏิบัติงานให  
           ความชวยเหลือแก  
           ประชาชนท่ัวไปได  

๒ โครงการกอสรางอาคาร - เพ่ือใหมีอาคารจอด - กอสรางอาคารจอด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - อาคาร - สามารถปฏิบัติงานใน - สํานักปลัด 
 จอดรถยนตดับเพลิง   รถยนตดับเพลิง  อยู   รถยนตดับเพลิงพรอม     จอด   การชวยเหลือ   เทศบาล 
 พรอมท่ีพักเวร   ใกลบริเวณชุมชน และ   ท่ีพักเวร จํานวน ๑     รถยนต   ประชาชนไดสะดวก - งานปองกัน 
    เพ่ือความสะดวก   แหง     ดับเพลิง   รวดเร็วยิ่งข้ึน   และบรรเทา 
    รวดเร็วในการระงับ      พรอมท่ี    สาธารณภัย 
    เหตุ      พักเวร   
        จํานวน   
        ๑ แหง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๓ แผนงาน การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง - เพ่ือใหหองประชุมของ - ซอมแซมบานหนาตาง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - หอง - หองประชุมของ  
 ซอมแซมหองประชุม   โรงเรียนเทศบาล   ประตูอลมูิเนียม และ     ประชุม - กองการศึกษา  
 โรงเรียนเทศบาล   ทับกวาง ๑    ปรับปรุงระบบไฟฟา     โรงเรียน - โรงเรียน  
 ทับกวาง ๑ (สมุหพรอม)   (สมุหพรอม) อยูใน   ความยาวรวม  ๖๑     เทศบาล   เทศบาล  
    สภาพเรยีบรอย    เมตร  สูง ๒ เมตร     ทับกวาง   ทับกวาง ๑  
    สมบูรณ       ๑ ไดรับ   (สมุหพรอม)  
        การ   
        ซอมแซม   
        และใช   
        งานไดด ี   

๒ ติดตั้งอินเตอรเน็ตความ - เพ่ือใชในการเรียน - ติดตั้งอินเตอรเน็ต ๕๑,๒๐๐ - - - มีการ - มีสื่อการเรียนการสอน - กองการศึกษา 
 เร็วสูงในอาคารอนุบาล   การสอน   ความเร็วสูงในอาคาร     ติดตั้ง   ท่ีทันสมัย นักเรียน - โรงเรียน 
 โรงเรียนเทศบาล    อนุบาล  จํานวน ๒     อินเตอร-   สามารถคนควาหา   เทศบาล 
 ทับกวาง ๑ (สมุหพรอม)    ช้ัน     เน็ตความ   ความรูไดอยาง   ทับกวาง ๑ 
        เร็วสูง   กวางขวางมากยิ่งข้ึน   (สมุหพรอม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๓ แผนงาน การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการกอสราง - เพ่ือกันแดดกันฝนให - กอสรางหลังคาคลุม ๘๗๒,๐๐๐ ๘๗๒,๐๐๐ - - หลังคา - นักเรียนไดรับความ - กองการศึกษา 
 หลังคาคลมุทางเดิน   กับนักเรียน     ทางเดินเช่ือมระหวาง     คลุมทาง   สะดวกในการเดินทาง - โรงเรียน 
 เช่ือมระหวางอาคาร ๑    อาคาร ๑ และอาคาร     เดิน   ระหวางอาคารท้ังสอง   เทศบาล 
 และอาคาร ๒  โรงเรียน    ๒  โดยมีขนาดกวาง     จํานวน     ทับกวาง ๑ 
 เทศบาลทับกวาง ๑    ๔.๐๐ เมตร  ยาว     ๑ แหง    (สมุหพรอม) 
 (สมุหพรอม)    ๑๐๙.๐๐ เมตร หรือ        
     พ้ืนท่ีกอสรางไมนอย        
     กวา  ๔๓๖.๐๐         
     ตารางเมตร        

๔ โครงการกอสรางอาง - เพ่ือใหนักเรียนไดรับ - กอสรางอางลางหนา ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - อาง - นักเรียนมีอางลางหนา - กองการศึกษา 
 ลางหนา และท่ีแปรงฟน   ความสะดวกในการ   และท่ีแปลงฟน     ลางหนา   และท่ีแปรงฟนท่ีถูก - โรงเรียน 
 ของโรงเรียนเทศบาล   ทําความสะอาด   จํานวน  ๒ แหง ดังน้ี     และท่ี   สุขลักษณะ   เทศบาล 
 ทับกวาง ๑ (สมุหพรอม)   ชองปาก   ๑) สําหรับนักเรียน     แปรงฟน      ทับกวาง ๑ 
         ช้ันอนุบาล     จํานวน    (สมุหพรอม) 
     ๒) สําหรับนักเรียน     ๒ แหง   
         ช้ันประถมศึกษา        
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.๓ แผนงาน การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุงสนาม - เพ่ือใหสนามหญาของ - ดําเนินการปรบัปรุง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - ปรับปรุง - ทัศนียภาพของศูนย - กองการศึกษา 
 หญา  ศูนยพัฒนา-   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   สนามหญาของศูนย     สนาม   พัฒนาเด็กเล็กปาไผ - ศูนยพัฒนา 
 เด็กเล็กปาไผ   ปาไผ  มีสภาพ   พัฒนาเด็กเล็กปาไผ     หญา   เรียบรอย สวยงาม   เด็กเล็กปาไผ 
    เรียบรอย สวยงาม   จํานวน  ๑  แหง     จํานวน     
        ๑ แหง   

๖ โครงการกอสรางหองนํ้า - เพ่ือใหนักเรียนของ - กอสรางหองนํ้า ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - - หองนํ้า - นักเรียนมีหองนํ้าท่ี - กองการศึกษา 
 นักเรียนชาย หญิง   โรงเรียนเทศบาล ๒   สําหรับนักเรียนชาย     จํานวน   สะอาด ถูกสุขลักษณะ - โรงเรียน 
 จํานวน  ๑  หลัง   (จิตรประไพชาเลย)   หญิง จํานวน ๑ หลัง     ๑ หลัง   และปลอดภัย   เทศบาล 
 โรงเรียนเทศบาล   มีหองนํ้าอยาง          ทับกวาง ๒ 
 ทับกวาง ๒    เพียงพอ          (จิตรประไพ- 
 (จิตรประไพชาเลย)           ชาเลย) 
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รายละเอียดโครงการ 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภมูิปญญาทองถิ่น 
     ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อสงเสริมการศึกษา ๑. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง - ๘,๐๓๒,๐๐๐ - - โรงเรียนในเขต โรงเรียนในเขตเทศบาล กองการศึกษา โรงเรียนชุมชน 
 ในเขตเทศบาลเมือง ของโรงเรียนในเขต     สงเคราะห ๑  จํานวน  ๒ โครงการ     เทศบาลฯ มี มีงบประมาณในการ  นิคมทับกวาง 
 ทับกวาง เทศบาลเมืองทับกวาง     (๑) โครงการสงเสริมสุนทรียภาพผูเรียน  ๒๔๑,๐๐๐   งบประมาณใน ดําเนินงานในดานตางๆ  สงเคราะห ๑ 
            ดานดนตรีนาฎศิลป และกีฬา     การดําเนินงาน    
       (๒) โครงการอาหารกลางวัน  ๒,๑๗๐,๖๗๕   ดานตางๆ ตาม    
   ๒. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง     วัตถุประสงค   โรงเรียนชุมชน 
       สงเคราะห ๒  จํานวน  ๒ โครงการ     รอยละ ๙๕   นิคมทับกวาง 
       (๑) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน  ๑๒๓,๐๐๐      สงเคราะห ๑ 
            โรงเรียน         
       (๒) โครงการอาหารกลางวัน  ๖๙๔,๖๖๕       
   ๓. โรงเรียนหนองผักบุง  จาํนวน  ๒         โรงเรียน 
       โครงการ        หนองผักบุง 
       (๑) โครงการปรับพื้นสนามเด็กเลนและ  ๑๑๓,๐๐๐       
            จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนาม         
       (๒) โครงการอาหารกลางวัน  ๕๓๔,๖๖๕       
   ๔. โรงเรียนวัดปาไผ  จํานวน  ๒ โครงการ        โรงเรียนวัด 
       (๑) โครงการปรับพื้นสนามเด็กเลนและ  ๑๙๘,๐๐๐      ปาไผ 
            จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนามเพื่อพัฒนา         
            การเด็กปฐมวัย         
       (๒) โครงการอาหารกลางวัน  ๑,๖๑๐,๖๖๕       

 

แบบ ผ.๐๒ 

- 41 - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภมูิปญญาทองถิ่น 
     ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๕. โรงเรียนบานซับบอน   จาํนวน  ๒         โรงเรียนบาน 
       โครงการ        ซับบอน 
       (๑) โครงการกอสรางหองน้ํา - หองสวม  ๑๑๖,๐๐๐       
            โรงเรียน         
       (๒) โครงการอาหารกลางวัน  ๕๐๒,๖๖๕       
   ๖. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง          โรงเรียน 
       จํานวน  ๒ โครงการ        อนุบาลทับกวาง 
       (๑) โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี  ๒๐๙,๐๐๐       
            ประจาํวงดุริยางค         
       (๒) โครงการอาหารกลางวัน  ๑,๕๑๘,๖๖๕       
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บัญชีครุภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อพัดลมติดผนัง เพ่ือ - พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ ๑๘,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      ติดตั้งในหองเรียน ของ   น้ิว  จํานวน  ๑๐ เครื่อง     - ศูนยพัฒนา 
      ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ราคาเครื่องละ  ๑,๘๐๐        เด็กเล็กจติร- 
      จิตรประไพชาเลย   บาท       ประไพชาเลย 

๒ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน เพ่ือ - พัดลมตั้งพ้ืน ขนาด ๒๒ ๑๕,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      ใชท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   น้ิว  จํานวน  ๖ เครื่อง     - ศูนยพัฒนา 
      จิตรประไพชาเลย   ราคาเครื่องละ  ๒,๕๐๐        เด็กเล็กจติร- 
       บาท       ประไพชาเลย 

๓ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศแบบ ๗๒,๔๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      เพ่ือติดตั้งท่ีศูนยพัฒนา   แยกสวน ชนิดแขวน     - ศูนยพัฒนา 
      เด็กเล็กจติรประไพชาเลย   (มีระบบฟอกอากาศ)       เด็กเล็กจติร- 
      จํานวน  ๑ เครื่อง และ   ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทีย ู       ประไพชาเลย 
      ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ   จํานวน  ๒ เครื่อง ราคา     - ศูนยพัฒนา 
      จํานวน  ๑  เครื่อง   เครื่องละ  ๓๖,๒๐๐ บ.       เด็กเล็กปาไผ 
       (ราคาและคณุลักษณะ      
       เฉพาะตามบัญชีราคา      
       มาตรฐานครุภณัฑ)      
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ๓๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      เลเซอร หรือชนิด LED ส ี   หรือชนิด LED สี แบบ     - ศูนยพัฒนา 
      แบบ Network  เพ่ือใชใน   Network  จํานวน  ๓       เด็กเล็กปาไผ 
      การปฏิบัติงานของศูนย   เครื่อง  ราคาเครื่องละ      
      พัฒนาเด็กเล็กปาไผ     ๑๐,๐๐๐  บาท      
      จํานวน  ๓  เครื่อง     (ตามเกณฑราคากลาง      
       และคุณลักษณะพ้ืนฐาน      
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
         ของกระทรวงดิจิทัลฯ)      

๕ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับกาศแบบ ๑๒๙,๖๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      เพ่ือนํามาติดตั้งท่ีโรงเรียน   แยกสวน ชนิดแขวน     - โรงเรียน 
      เทศบาลทับกวาง ๑   (มีระบบฟอกอากาศ)       เทศบาล 
      (สมุหพรอม)  จํานวน ๔   ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทีย ู       ทับกวาง ๑ 
      เครื่อง   จํานวน  ๔ เครื่อง ราคา       (สมุหพรอม) 
       เครื่องละ  ๓๒,๔๐๐ บ.      
       (ราคาและคณุลักษณะ      
       เฉพาะตามบัญชีราคา      
       มาตรฐานครุภณัฑ)      
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อแทนบรรยาย  - แทนบรรยาย (โพเดียม) - ๑๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
      (โพเดียม)  เพ่ือใชในการ   จํานวน  ๑  แทน     - โรงเรียน 
      จัดงานตางๆ        เทศบาล 
              ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๗ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบานงานครัว - จัดซื้อผามานเพ่ือติดตั้ง - ผามานเวที  จํานวน  ๑ - ๓๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
      ณ เวทีโรงเรยีนเทศบาล   ชุด     - โรงเรียน 
      ทับกวาง ๑ (สมุหพรอม)        เทศบาล 
              ทับกวาง ๑ 
              (สมุหพรอม) 

๘ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบานงานครัว - จัดซื้อเครื่องตัดหญาเพ่ือ - เครื่องตัดหญาสะพายบา ๖,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      นํามาใชในการปฏิบัติงาน   ๒ จังหวะ  จํานวน  ๒     - โรงเรียน 
       เครื่อง  ราคาเครื่องละ       เทศบาล 
       ๓,๐๐๐  บาท       ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๙ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน - จัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอ เพ่ือ - เลื่อยจิ๊กซอ  จํานวน ๑ ๑,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      นํามาใชในการปฏิบัติงาน   เครื่อง     - โรงเรียน 
            เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน - จัดซื้อเครื่องเจียเพ่ือนํามา - เครื่องเจียขนาด  ๔ น้ิว ๗๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      ใชในการปฏิบัติงาน   จํานวน  ๑ ตัว     - โรงเรียน 
            เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๑๑ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน - จัดซื้อแทนไฟเบอรตดั - แทนไฟเบอรตัดเหล็ก ๒,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      เหล็ก เพ่ือนํามาใชในการ   ขนาด ๑๔ น้ิว  จํานวน     - โรงเรียน 
      ปฏิบัติงาน   ๑ แทน       เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๑๒ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน - จัดซื้อเลื่อยวงเดือน  เพ่ือ - เลื่อยวงเดือน ขนาด ๗ ๑,๔๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      นํามาใชในการปฏิบัติงาน   น้ิว  จํานวน  ๑ ปน     - โรงเรียน 
            เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๑๓ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง - จัดซื้อเครื่องสกัดปูน  เพ่ือ - เครื่องสกัดปูน จํานวน ๓,๕๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      นํามาใชในการปฏิบัติงาน   ๑  เครื่อง     - โรงเรียน 
            เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน - จัดซื้อปนลมขาคู  เพ่ือนํา - ปนลมขาคู  จํานวน ๑ ๑,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      มาใชในการปฏิบัติงาน   อัน     - โรงเรียน 
            เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๑๕ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน - จัดซื้อเครื่องตัดขัดเซาะ - เครื่องตัดขัดเซาะ ๑,๔๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัต ิ   จํานวน  ๑  เครื่อง     - โรงเรียน 
      งาน        เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๑๖ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน - จัดซื้อปมลม เพ่ือนํามาใช - ปมลม ขนาด ๓๐ ลติร ๒,๗๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      ในการปฏิบัติงาน   จํานวน  ๑ เครื่อง     - โรงเรียน 
            เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๑๗ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน - จัดซื้อเครื่องเช่ือมทอ PE, - เครื่องเช่ือมทอ PE,  ๒,๘๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      PPR, PB  เพ่ือนํามาใชใน   PPR, PB จํานวน  ๑      - โรงเรียน 
      การปฏิบัติงาน   เครื่อง       เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง - จัดซื้อเครื่องขัดพ้ืนหินออน - เครื่องขัดหินออน  ๒๕,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัต ิ   จํานวน  ๑  เครื่อง     - โรงเรียน 
      งาน        เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๑๙ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อโตะหมูบูชา  เพ่ือใช - โตะหมูบูชา  จํานวน  ๑ - ๘,๕๐๐ - - - กองการศึกษา 
      ในการจัดงานตางๆ   ชุด     - โรงเรียน 
       (ราคาและคณุลักษณะ       เทศบาล 
       เฉพาะตามบัญชีราคา       ทับกวาง ๑ 
       มาตรฐานครุภณัฑ)       (สมุหพรอม) 

๒๐ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑดนตรีและ - จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย - เครื่องดนตรไีทย จํานวน ๓๘,๕๐๐ - - - - กองการศึกษา 
   นาฎศิลป   เพ่ือนํามาใชในการเรียน   ๑ ชุด ประกอบดวย     - โรงเรียน 
      การสอน     ๑) กลองยาว  จํานวน        เทศบาล 
           ๒๐ ใบ       ทับกวาง ๑ 
       ๒) โหมงพรอมไมต ี       (สมุหพรอม) 
           จํานวน  ๑ ชุด      
         ๓) ฉาบใหญ  จํานวน       
           ๑  คู      
     ๔) ฉาบกลาง  จํานวน      
         ๑  คู      

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

       ๕) ฉาบเล็ก  จํานวน  ๑        
           คู      
       ๖) ฉ่ิง  จํานวน  ๑  คู      
       ๗) กรับไม จํานวน ๑  คู      

๒๑ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอร - ๕๕๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
      เพ่ือนํามาใชในการเรียน   สําหรับงานประมวลผล     - โรงเรียน 
      การสอน   แบบท่ี ๑ (จอขนาดไม       เทศบาล 
       นอยกวา ๑๙ น้ิว)       ทับกวาง ๑ 
       จํานวน  ๒๕  เครื่อง       (สมุหพรอม) 
       ราคาเครื่องละ        
       ๒๒,๐๐๐  บาท      
       (ตามเกณฑราคากลาง      
       และคุณลักษณะพ้ืนฐาน      
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
       ของกระทรวงดิจิทัลฯ)      

๒๒ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา - เครื่องสํารองไฟฟา - ๖๒,๕๐๐ - - - กองการศึกษา 
      เพ่ือนํามาใชกับเครื่อง   ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน     - โรงเรียน 
      คอมพิวเตอร   ๒๕ เครื่อง  ราคาเครื่อง       เทศบาล 
       ละ ๒,๕๐๐ บาท       ทับกวาง ๑ 
       (ตามเกณฑราคากลาง       (สมุหพรอม) 
       และคุณลักษณะพ้ืนฐาน      
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
       ของกระทรวงดิจิทัลฯ)      

 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร - โตะวางคอมพิวเตอร - ๓๓,๗๕๐ - - - กองการศึกษา 
      เพ่ือนํามาใชวางเครื่อง   สําหรับเด็ก  จํานวน     - โรงเรียน 
      คอมพิวเตอรท่ีจัดซื้อมา   ๒๕ ตัว  ราคาตัวละ       เทศบาล 
      ใหม    ๑,๓๕๐  บาท       ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๒๔ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อเกาอ้ีสําหรับเด็ก - เกาอ้ีสําหรับเด็กอนุบาล - ๑๓,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
      อนุบาล  เพ่ือนํามาใชกับ   จํานวน  ๒๕  ตัว ราคา     - โรงเรียน 
      โตะคอมพิวเตอร   ตัวละ  ๕๒๐  บาท       เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 

๒๕ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องพิมพ  - เครื่องพิมพ  ๑๕,๘๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      Multifunction แบบ   Multifunction แบบ     - โรงเรียน 
      ฉีดหมึก (Inkjet)  เพ่ือนํา   ฉีดหมึก (Inkjet)         เทศบาล 
      มาใชในการปฏิบัติงาน   จํานวน ๒ เครื่อง ราคา       ทับกวาง ๑ 
       เครื่องละ  ๗,๙๐๐ บาท       (สมุหพรอม) 
       (ตามเกณฑราคากลาง      
       และคุณลักษณะพ้ืนฐาน      
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
       ของกระทรวงดิจิทัลฯ)      

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๖ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อโตะ-เกาอ้ีทํางาน - โตะ-เกาอ้ีทํางาน ขนาด ๖,๕๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      สําหรับครู  เพ่ือใชในการ   ๘๐ x ๑๕๐ x ๗๕      - โรงเรียน 
      ปฏิบัติงาน   เซนติเมตร  พรอมเกาอ้ี       เทศบาล 
       แบบมีพนักพิง  จํานวน       ทับกวาง ๑ 
       ๑  ชุด       (สมุหพรอม) 

๒๗ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑการศึกษา - จัดซื้อชุดโตะเกาอ้ี ๖ ท่ีน่ัง  - ชุดโตะเกาอ้ี ๖ ท่ีน่ังแบบ ๖๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      แบบเก็บพับได  เพ่ือนํามา   พับเก็บได  จํานวน ๑๒     - โรงเรียน 
      ใชในหองเรียน   ชุด  ราคาชุดละ ๕,๐๐๐       เทศบาล 
       บาท  โดยมีรายละเอียด       ทับกวาง ๑ 
       ดังน้ี       (สมุหพรอม) 
       ๑) โตะขนาด ๑๒๐ x      
           ๖๐ x ๕๐ ซม.      
       ๒) เกาอ้ีขนาด ๔๕ x      
           ๓๕ x ๕๕ ซม.      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๘ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑการศึกษา - จัดซื้อชุดโตะเกาอ้ี ๖ ท่ีน่ัง  - ชุดโตะเกาอ้ี ๖ ท่ีน่ังแบบ ๑๕,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      แบบเก็บพับได  เพ่ือนํามา   พับเก็บได  จํานวน ๓     - ศูนยพัฒนา 
      ใชในหองเรียน   ชุด  ราคาชุดละ ๕,๐๐๐       เด็กเล็กปาไผ 
       บาท  โดยมีรายละเอียด      
       ดังน้ี      
       ๑) โตะขนาด ๑๒๐ x      
           ๖๐ x ๕๐ ซม.      
       ๒) เกาอ้ีขนาด ๔๕ x      
           ๓๕ x ๕๕ ซม.      

๒๙ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑการศึกษา - จัดซื้อช้ันวางหนังสือแบบ - ช้ันวางหนังสือแบบโชว ๒๘,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      โชวปกสลับสี  เพ่ือนํามา   ปกสลับสี ขนาด ๙๐ x     - โรงเรียน 
      ใชในการเรียนการสอน   ๙๐ x ๓๐ ซม.  จํานวน       เทศบาล 
       ๘  ใบ  ราคาใบละ         ทับกวาง ๑ 
       ๓,๕๐๐  บาท       (สมุหพรอม) 

๓๐ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑการศึกษา - จัดซื้อช้ันวางหนังสือแบบ - ช้ันวางหนังสือแบบโชว ๗,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 
      โชวปกสลับสี  เพ่ือนํามา   ปกสลับสี ขนาด ๙๐ x     - ศูนยพัฒนา 
      ใชในการเรียนการสอน   ๙๐ x ๓๐ ซม.  จํานวน       เด็กเล็กปาไผ 
       ๒  ใบ  ราคาใบละ        
       ๓,๕๐๐  บาท      

 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๑ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑการศึกษา - จัดซื้อตูลิ้นชักสําหรับใส - ตูลิ้นชักใสท่ีนอน ๓๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
      ท่ีนอนของนักเรียน   ชองเก็บ  จํานวน  ๖     - ศูนยพัฒนา 
       หองเรียน       เด็กเล็กปาไผ 

๓๒ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อช้ันสําหรับวาง - ช้ันวางรองเทาสแตนเลส ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
      รองเทาใหกับนักเรียน   ขนาดวางได  ๓๐ คู     - โรงเรียน 
       จํานวน  ๑๒  อัน       เทศบาล 
            ทับกวาง ๑ 
            (สมุหพรอม) 
          - ศูนยพัฒนา 
            เด็กเล็กปาไผ 

๓๓ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อพัดลมเพดาน เพ่ือ - พัดลมเพดาน ขนาด ๑๒ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
      ติดตั้งในหองเรียน   น้ิว  จํานวน  ๕๕ เครื่อง     - โรงเรียน 
       ราคาเครื่องละ  ๑,๘๐๐        เทศบาล 
       บาท       ทับกวาง ๒ 
            (จิตรประไพ- 
            ชาเลย) 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๔ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑกีฬา - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย - เครื่องออกกําลังกายกลางแจง - ๕๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
      กลางแจง  เพ่ือนําไปติดตั้ง   ประกอบดวย      
      ท่ีบริเวณชุมชนบานไทย   ๑) อุปกรณบริหารหัวไหล      
      หมูท่ี ๓  ใหประชาชน       จํานวน  ๑  เครื่อง      
      ในชุมชนและท่ีอยูใกลเคียง   ๒) อุปกรณลูกตุมแกวงตัว      
      ไดมาใชออกกําลังกาย       จํานวน  ๑  เครื่อง      
      เพ่ือสุขภาพ   ๓) อุปกรณบิดเอว ๔ ชุด        
           จํานวน  ๑  เครื่อง      
       ๔) อุปกรณนวดหลัง  จํานวน      
           ๑  เครื่อง      
       ๕) อุปกรณบริหารหัวไหลและ      
           หนาอก  จํานวน ๑ เครื่อง      
       ๖) อุปกรณกาวเดินสลับเทา      
           จํานวน  ๑  เครื่อง      
       ๗) อุปกรณเอนปนจักรยาน      
           จํานวน  ๑  เครื่อง      
       ๘) อุปกรณปนกรรเชียงบก      
           จํานวน  ๑  เครื่อง      
       ๙) ปายแสดงวิธีการเลน      
           จํานวน  ๘ ปาย      
     * พรอมติดตั้ง      

 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕ การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑกีฬา - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย - เครื่องออกกําลังกายกลางแจง - ๕๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
      กลางแจง  เพ่ือนําไปติดตั้ง   ประกอบดวย      
      ท่ีบริเวณทางเขาชุมชน   ๑) อุปกรณบริหารหัวไหล      
      สะพานสาม  หมูท่ี ๔       จํานวน  ๑  เครื่อง      
      ใหประชาชนในชุมชน และ   ๒) อุปกรณลูกตุมแกวงตัว      
      ท่ีอยูใกลเคียงไดมาใชออก       จํานวน  ๑  เครื่อง      
      กําลังกายเพ่ือสุขภาพ   ๓) อุปกรณบิดเอว ๔ ชุด        
             จํานวน  ๑  เครื่อง      
       ๔) อุปกรณนวดหลัง  จํานวน      
           ๑  เครื่อง      
       ๕) อุปกรณบริหารหัวไหลและ      
           หนาอก  จํานวน ๑ เครื่อง      
       ๖) อุปกรณกาวเดินสลับเทา      
           จํานวน  ๑  เครื่อง      
       ๗) อุปกรณเอนปนจักรยาน      
           จํานวน  ๑  เครื่อง      
       ๘) อุปกรณปนกรรเชียงบก      
           จํานวน  ๑  เครื่อง      
       ๙) ปายแสดงวิธีการเลน      
           จํานวน  ๘ ปาย      
     * พรอมติดตั้ง      

 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๖ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา - เครื่องสํารองไฟฟา - ๓๗,๐๐๐ - - - กองวิชาการ 
      เพ่ือนํามาใชกับเครื่อง   ขนาด  ๓ kVA  จํานวน       และแผนงาน 
      คอมพิวเตอร   ๑ เครื่อง      - งานบริการ 
       (ตามเกณฑราคากลาง       และเผยแพร 
       และคุณลักษณะพ้ืนฐาน       วิชาการ 
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
       ของกระทรวงดิจิทัลฯ)      

๓๗ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับ - สแกนเนอร สําหรับงาน - ๒๙,๐๐๐ - - - กองวิชาการ 
      งานเก็บเอกสารระดับ   เก็บเอกสารระดับศูนย       และแผนงาน 
      ศูนยบริการ  เพ่ือนํามาใช   บริการ แบบท่ี ๒     - งานบริการ 
      ในการปฏิบัติงานสแกน   จํานวน  ๑  เครื่อง       และเผยแพร 
      เอกสารตางๆ เชน เอกสาร   (ตามเกณฑราคากลาง       วิชาการ 
      การจัดซื้อจัดจาง ท่ี   และคุณลักษณะพ้ืนฐาน      
      กฎหมายกําหนดวาตอง   ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
      นําเผยแพรทางเว็ปไซต   ของกระทรวงดิจิทัลฯ)      
      และงานอ่ืนๆ       

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๘ การรักษาความ ครุภณัฑ ครุภณัฑเครื่องดับเพลิง - จัดซื้อรถยนตดับเพลิง - รถยนตดับเพลิงผสมโฟม - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - สํานักปลัด 
 สงบภายใน     ผสมโฟมอัตโนมตัิ  แบบ   อัตโนมัติ  แบบ ๑๐ ลอ       เทศบาล 
      ๑๐ ลอ  จํานวน  ๑ คัน   จํานวน  ๑  คัน  โดยม ี     - งานปองกัน 
      เพ่ือนํามาใชในการ   รายละเอียด ดังน้ี       และบรรเทา 
      ปฏิบัติงาน   - เครื่องยนตไมนอยกวา       สาธารณภัย 
         ๓๖๐ แรงมา        
       - มีหองโดยสารพรอมท่ี      
         น่ังสําหรับพนักงาน      
         ดับเพลิงหลังหัวเกง        
       - โครงสรางหองโดยสาร      
         และตูเก็บอุปกรณทํา      
         จากวัสดุอลูมิเนียมฉีด      
         ข้ึนรูป      
       - ขนาดถังบรรจุนํ้าไม      
         นอยกวา ๕,๐๐๐ ลิตร      
       - ขนาดถังบรรจโุฟมไม      
         นอยกวา ๕,๐๐๐ ลิตร      
       - ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับ      
         เพลิง พรอมระบบผสม      
         นํ้ายาโฟมอัตโนมตัิ       

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

         แทนปนฉีดนํ้า/โฟม       
       - ระบบไฟฟาสองสวาง      
         พรอมมีอุปกรณ      
         ดับเพลิงกูภัยท่ีทันสมัย      
         เพียงพอตอการใชงาน      

๓๙ การรักษาความ ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะและ - จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนท่ี - รถยนตสุขาเคลื่อนท่ี - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - สํานักปลัด 
 สงบภายใน  ขนสง   สําหรับใหบริการแก   ชนิด  ๖  ลอ  จํานวน ๑       เทศบาล 
      ประชาชน   คัน โดยมีรายละเอียด     - งานปองกัน 
       ดังน้ี       และบรรเทา 
       - เครื่องยนตดีเซล       สาธารณภัย 
       - มีกําลังแรงมาสูงสดุไม      
         นอยกวา  ๒๐๐ แรงมา      
       - มีหองพนักงานขับ      
         รถยนตตอนหนา      
       - ภายในมีหองสวม      
         จํานวนไมนอยกวา ๖      
         หอง      
       - มีชองสําหรับปสสาวะ      
         สําหรับผูชายพรอมท่ี      
         ก้ัน จํานวนไมนอยกวา      
         ๕ ชอง      
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

       - ติดตั้งระบบเทาชาง      
         ชวยในการค้ํายัน      
         ทํางานดวยระบบ      
         ไฮดรอลิก      

๔๐ การรักษาความ ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอร - ๓๐,๐๐๐ - - - สํานักปลัด 
 สงบภายใน     เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัต ิ   สําหรับงานประมวลผล       เทศบาล 
      งาน   แบบท่ี ๒ (จอภาพขนาด     - งานปองกัน 
       ไมนอยกวา ๑๙ น้ิว)       และบรรเทา 
       จํานวน  ๑ เครื่อง       สาธารณภัย 
       (ตามเกณฑราคากลาง      
       และคุณลักษณะพ้ืนฐาน      
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
       ของกระทรวงดิจิทัลฯ)      

๔๑ การรักษาความ ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา - เครื่องสํารองไฟฟา - ๑๑,๘๐๐ - - - สํานักปลัด 
 สงบภายใน     เพ่ือนํามาใชกับเครื่อง   ขนาด ๑ kVA  จํานวน       เทศบาล 
      คอมพิวเตอร   ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ     - งานปองกัน 
       ๕,๙๐๐ บาท       และบรรเทา 
       (ตามเกณฑราคากลาง       สาธารณภัย 
       และคุณลักษณะพ้ืนฐาน      
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
       ของกระทรวงดิจิทัลฯ)      

 
 
 

- 59 - 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๒ การรักษาความ ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องพิมพ - เครื่องพิมพ - ๑๗,๐๐๐ - - - สํานักปลัด 
 สงบภายใน     Multifunction ชนิด   Multifunction ชนิด       เทศบาล 
      เลเซอร หรือ LED ส ี   เลเซอร หรือ LED ส ี     - งานปองกัน 
      เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัต ิ   จํานวน  ๑ เครื่อง       และบรรเทา 
      งาน   (ตามเกณฑราคากลาง       สาธารณภัย 
       และคุณลักษณะพ้ืนฐาน      
       ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
       ของกระทรวงดิจิทัลฯ)      

๔๓ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน - จัดซื้อเครื่องอัดฉีดเครื่อง - เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร - ๑๔,๐๐๐ - - - กองชาง 
      จักร  เพ่ือนํามาใชในการ   จํานวน  ๑  เครื่อง      
      ปฏิบัติงาน       

๔๔ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํรวจ - จัดซื้อเทปวัดระยะชนิด - เทปวัดระยะชนิดสาย - ๘,๐๐๐ - - - กองชาง 
      สายเทปสแตนเลส  เพ่ือ   เทปสแตนเลส  จํานวน       
      นํามาใชในการปฏิบัติงาน   ๒ อัน  ราคาอันละ       
       ๔,๐๐๐   บาท      

๔๕ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อเครื่องทําลาย - เครื่องทําลายเอกสาร - ๓๐,๐๐๐ - - - กองชาง 
      เอกสารแบบตดัตรง    แบบตัดตรง ทําลาย      
      ทําลายครั้งละ ๒๐ แผน   ครั้งละ ๒๐ แผน       
      เพ่ือนํามาใชในการทําลาย   จํานวน ๑ เครื่อง      
      เอกสารสาํคัญท่ีไมใชแลว   (ราคาและคณุลักษณะ      
       เฉพาะตามบัญชีราคา      
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

       มาตรฐานครุภณัฑ)      
๔๖ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศ แบบ - ๒๓,๐๐๐ - - - กองชาง 

      แบบแยกสวน ชนิดแขวน   แยกสวนชนิดแขวน      
      (มีระบบฟอกอากาศ)   (มีระบบฟอกอากาศ)      
      ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทีย ู   ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทีย ู      
      เพ่ือนํามาติดตั้งในหอง   จํานวน  ๑  เครื่อง      
      ทํางานกองชาง   (ราคาและคณุลักษณะ      
       เฉพาะตามบัญชีราคา      
       มาตรฐานครุภณัฑ)      

๔๗ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศ แบบ - ๒๘,๖๐๐ - - - กองชาง 
      แบบแยกสวน ชนิดแขวน   แยกสวนชนิดแขวน      
      (มีระบบฟอกอากาศ)   (มีระบบฟอกอากาศ)      
      ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทีย ู   ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทีย ู      
      เพ่ือนํามาติดตั้งในหอง   จํานวน  ๑  เครื่อง      
      ทํางานกองชาง   (ราคาและคณุลักษณะ      
       เฉพาะตามบัญชีราคา      
       มาตรฐานครุภณัฑ)      

 
 
 
 
 
 
 

- 61 - 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(ท่ีเปล่ียนแปลง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒  หนา ๑๙  ขอ ๓๘ 
๑ โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนท่ี กอสรางถนนพาราแอสฟลท- ๑,๖๑๓,๐๐๐ ๑,๖๑๓,๐๐๐ - - การ ประชาชนในเขต กองชาง 
 พาราแอสฟลทติก- สัญจรไป-มาไดรับ คอนกรีต  ขนาดผิวจราจร     กอสราง เทศบาลไดรับความ  
 คอนกรีต  ความสะดวก กวาง  ๖.๐๐ เมตร  ยาว     ท่ีได สะดวกและความ  
 สถานีวิจัยทับกวาง    ๔๕๐.๐๐ เมตร  หรือพ้ืนท่ี     มาตรฐาน ปลอดภัย  
 ชุมชนเกษตรสมัพันธ    คสล.ไมนอยกวา  ๒,๗๐๐.๐๐        
 หมูท่ี ๑๐  ตารางเมตร         
   (รายละเอียดตามแบบแปลน        
   เทศบาลเมืองทับกวาง)        

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
๑ โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนท่ี กอสรางถนนพาราแอสฟลท- ๑,๖๑๓,๐๐๐ ๑,๖๑๓,๐๐๐ - - การ ประชาชนในเขต กองชาง 
 พาราแอสฟลทติก- สัญจรไป-มาไดรับ ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจร     กอสราง เทศบาลไดรับความ  
 คอนกรีต  ความสะดวก กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.     ท่ีได สะดวกและความ  
 สถานีวิจัยทับกวาง    ๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร     มาตรฐาน ปลอดภัย  
 ชุมชนเกษตรสมัพันธ    หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา          
 หมูท่ี ๑๐  ๒,๗๐๐.๐๐  ตารางเมตร         
   (รายละเอียดตามแบบแปลน        
   เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒  หนา ๑๙  ขอ ๓๙ 
๒ โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนท่ี กอสรางถนนพาราแอสฟลท- ๙๕๙,๐๐๐ ๙๕๙,๐๐๐ - - การ ประชาชนในเขต กองชาง 
 พาราแอสฟลทติก- สัญจรไป-มาไดรับ คอนกรีต  ขนาดผิวจราจร     กอสราง เทศบาลไดรับความ  
 คอนกรีต บริเวณบาน ความสะดวก กวาง  ๓.๕๐ เมตร  ยาว     ท่ีได สะดวกและความ  
 นางอําไพ  เก้ือมิตร  ๔๕๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕     มาตรฐาน ปลอดภัย  
 ชุมชนเกษตรสมัพันธ  เมตร  หรือพ้ืนท่ีคสล.ไมนอย         
 หมูท่ี ๓  กวา  ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร         
   (รายละเอียดตามแบบแปลน        
   เทศบาลเมืองทับกวาง)        

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
๒ โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนท่ี กอสรางถนนพาราแอสฟลท- ๙๕๙,๐๐๐ ๙๕๙,๐๐๐ - - การ ประชาชนในเขต กองชาง 
 พาราแอสฟลทติก- สัญจรไป-มาไดรับ ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจร     กอสราง เทศบาลไดรับความ  
 คอนกรีต บริเวณบาน ความสะดวก กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐.     ท่ีได สะดวกและความ  
 นางอําไพ  เก้ือมิตร  ๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕  เมตร     มาตรฐาน ปลอดภัย  
 ชุมชนเกษตรสมัพันธ  หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา         
 หมูท่ี ๓  ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร         
   (รายละเอียดตามแบบแปลน        
   เทศบาลเมืองทับกวาง)        

 

แบบ ผ.๐๑ 

- 63 - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมการทองเท่ียว 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หนา ๙๒   
๑ โครงการรณรงคปองกัน เพ่ือใหความรูและ ๑ ครั้ง/ป ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๙๐ ของ ประชาชนหรือเยาวชน กอง 
 ปญหาโรคขาดสาร ประชาสมัพันธการ      ประชาชนหรือ สามารถนําความรูเรื่อง สาธารณสุขฯ 
 อาหารไอโอดีน รณรงคปองกันโรค      เยาวชนในเขต ปองกันโรคขาดสาร  
  ขาดสารไอโอดีนใหกับ      เทศบาลเมือง อาหารไอโอดีน ไปดูแล  
  ประชาชนหรือเยาวชน      ทับกวางท่ีเขา ตนเองและครอบครัวได  
  ในเขตเทศบาลเมือง      รวมโครงการม ี ถูกตอง  
  ทับกวาง      ความรูเร่ืองการ   
        ปองกันโรคขาด   
        สารไอโอดีน   

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
๑ โครงการรณรงคปองกัน เพ่ือสงเสริมความรู ๑ ครั้ง/ป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูเขารับการ จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ กอง 
 โรคขาดสารไอโอดีน และพัฒนาศักยภาพ      อบรมมีคะแนน ในเขตเทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ 
  ใหกับจิตอาสาพัฒนา      ความรูผานเกณฑ ทับกวาง และครูสถาน-  
  สุขภาพชุมชน ในเขต      รอยละ ๘๕ ของ ศึกษาในสังกัดเทศบาล  
  เทศบาลเมืองทับกวาง      แบบทดสอบ เมืองทับกวาง สามารถ  
  และครูในสถานศึกษา      ความรูภายหลัง นําความรูเรื่องการ  
  สังกัดเทศบาลเมือง      การอบรม ปองกันโรคขาดสาร  
  ทับกวาง  เรื่องการ       ไอโอดีน ไปดูแลเด็ก  

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมการทองเท่ียว 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง (ตอ) 
  ปองกันโรคขาดสาร       เยาวชน และประชาชน  
  ไอโอดีนในเด็ก       ในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตอง  
  เยาวชนและประชาชน         
  ในพ้ืนท่ี         

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมการทองเท่ียว 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หนา ๙๕   
๒ โครงการปองกันและ เพ่ือใหมีขอมูล ตลอดป ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีฐานขอมูล มีฐานขอมูลสถานการณ กอง 
 แกไขปญหายาเสพติด สถานการณยาเสพตดิ      สถานการณ ยาเสพตดิ สาธารณสุขฯ 
 ของศูนยประสานงาน ในเขตตําบลทับกวาง      ยาเสพตดิ   
 ปองกันและแกไขปญหา          
 ยาเสพตดิเทศบาล          

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
๒ โครงการปองกันและ เพ่ือใหมีขอมูล ตลอดป ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีฐานขอมูล มีฐานขอมูลสถานการณ กอง 
 แกไขปญหายาเสพติด สถานการณยาเสพตดิ      สถานการณ ยาเสพตดิ สาธารณสุขฯ 
 ของศูนยประสานงาน ในเขตเทศบาลเมือง      ยาเสพตดิ   
 ปองกันและแกไขปญหา ทับกวาง         
 ยาเสพตดิเทศบาลเมือง          
 ทับกวาง          

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการ 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภมูิปญญาทองถิ่น 
     ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หนา ๘๗ - ๘๘  ขอ ๑ 
๑ เงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อสงเสริมการศึกษา โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โรงเรียนในเขต โรงเรียนในเขตเทศบาล กองการศึกษา โรงเรียนอนุบาล 
 ในเขตเทศบาลเมือง ของโรงเรียนในเขต ๑. โครงการปรับปรุงอาคาร     เทศบาลฯ มี มีงบประมาณในการ  ทับกวาง 
 ทับกวาง เทศบาลเมืองทับกวาง เรียน แบบ สปช.๒/๒๘     งบประมาณใน ดําเนินงานในดานตางๆ   
   โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง     การดําเนินงาน   โรงเรียนชุมชน 
   สงเคราะห ๑     ดานตางๆ ตาม   นิคมทับกวาง 
   ๑. โครงการพัฒนาศูนยการ     วัตถุประสงค    
   เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM)     รอยละ ๙๕    
   โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง        โรงเรียนชุมชน 
   สงเคราะห ๒        นิคมทับกวาง 
   ๑. โครงการพัฒนาศูนยการ        สงเคราะห ๒ 
   เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM)         
   โรงเรียนวัดปาไผ        โรงเรียนวัด 
   ๑. โครงการปรับปรุงอาคาร        ปาไผ 
   ประกอบ         
   โรงเรียนบานหนองผักบุง         
   ๑. โครงการจัดหาส่ือการเรียน        โรงเรียนวัด 
   เการสอนระดับกอนประถม-        หนองผักบุง 
   ศึกษา         
   ๒. โครงการจัดหาส่ือการเรียน         
   การสอนระดับประถมศึกษา         

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภมูิปญญาทองถิ่น 
    ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หนา ๘๗ - ๘๘  ขอ ๑ (ตอ) 
   โรงเรียนบานซับบอน        โรงเรียนบาน 
   ๑. โครงการจัดซ้ือเคร่ือง        ซับบอน 
   ปรับอากาศ หองประชุม         
   โรงเรียน         
   ๒. โครงการจัดซ้ือเคร่ือง         
   ขยายเสียงชุดสําเร็จเคล่ือนท่ี         
   ใชในกิจกรรมการเรียนการ         
   สอนทางไกลผานดาวเทียม         
   ๓. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับ         
   โทรทัศน เพื่อสงเสริมการ         
   เรียนการสอน         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภมูิปญญาทองถิ่น 
     ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง 
๑ เงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อสงเสริมการศึกษา โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - โรงเรียนในเขต โรงเรียนในเขตเทศบาล กองการศึกษา โรงเรียนอนุบาล 
 ในเขตเทศบาลเมือง ของโรงเรียนในเขต ๑. โครงการปรับปรุงอาคาร     เทศบาลฯ มี มีงบประมาณในการ  ทับกวาง 
 ทับกวาง เทศบาลเมืองทับกวาง เรียน แบบ สปช.๒/๒๘     งบประมาณใน ดําเนินงานในดานตางๆ   
   โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง     การดําเนินงาน   โรงเรียนชุมชน 
   สงเคราะห ๑     ดานตางๆ ตาม   นิคมทับกวาง 
   ๑. โครงการพัฒนาศูนยการ     วัตถุประสงค   สงเคราะห ๑ 
   เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM)     รอยละ ๙๕    
   โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง        โรงเรียนชุมชน 
   สงเคราะห ๒        นิคมทับกวาง 
   ๑. โครงการพัฒนาหองเรียน        สงเคราะห ๒ 
   เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน         
   โรงเรียนวัดปาไผ        โรงเรียนวัด 
   ๑. โครงการปรับปรุงอาคาร        ปาไผ 
   ประกอบ         
   โรงเรียนบานหนองผักบุง        โรงเรียนบาน 
   ๑. โครงการจัดหาส่ือการเรียน        หนองผักบุง 
   การสอนระดับกอนประถม-         
   ศึกษา         
   ๒. โครงการจัดหาส่ือการเรียน         
   การสอนระดับประถมศึกษา         

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภมูิปญญาทองถิ่น 
     ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง  (ตอ) 
   โรงเรียนบานซับบอน        โรงเรียนบาน 
   ๑. โครงการจัดซ้ือเคร่ือง        ซับบอน 
   ปรับอากาศ หองประชุม         
   โรงเรียน         
   ๒. โครงการจัดซ้ือเคร่ือง         
   ขยายเสียงชุดสําเร็จเคล่ือนท่ี         
   ใชในกิจกรรมการเรียนการ         
   สอนทางไกลผานดาวเทียม         
   ๓. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับ         
   โทรทัศน เพื่อสงเสริมการ         
   เรียนการสอน         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมการทองเท่ียว 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หนา ๙๖   
๑ อุดหนุนการดําเนินงาน เพื่อเปนการเฝาระวบัการ ประชาชนในเขตตําบล ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ มีการขับเคล่ือน มีการเฝาระวังการแพร กอง ศป.ปส. 
 โครงการปองกันและ แพรระบาดของยาเสพติด ทับกวาง     การดําเนินการ ระบาดของยาเสพติด สาธารณสุขฯ อ.แกงคอย 
 แกไขปญหายาเสพติด ในชุมชน      ปองกันและ    
 เพื่อสรางความเขมแข็ง       แกไขปญหายา    
 ในระดับหมูบาน/ตําบล       เสพติดตาม    
 (ศป.ปส.อ.แกงคอย)       นโยบายรัฐบาล    

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง 
๑ อุดหนุนศูนยปฏบิัติการ เพื่ออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ - ๗๒๐,๐๐๐ - - อุดหนุน - ปญหายาเสพติด กอง ศป.ปส. 
 ปองกันและปราบปราม ใหกับศูนยปฏิบัติการ ให ศป.ปส.อ.แกงคอย     ศป.ปส.   ลดลง สาธารณสุขฯ อ.แกงคอย 
 ยาเสพติดอําเภอแกงคอย ปองกันและปราบปราม จํานวน ๒ โครงการ     อ.แกงคอย    
 (ศป.ปส.อ.แกงคอย) ยาเสพติดอําเภอแกงคอย ดังนี้     จํานวน ๒    
  (ศป.ปส.อ.แกงคอย) ๑) โครงการบูรณาการ  ๒๐๐,๐๐๐   โครงการ    
  นําไปใชดําเนินการในการ งบประมาณในการปอง         
  ปองกันและปราบปราบ กันและแกไขปญหายา         
  ยาเสพติด เสพติด ประจําป         
   งบประมาณ ๒๕๖๒         
   ๒) โครงการสนับสนุน  ๕๒๐,๐๐๐       
   การปองกันและแกไข         
   ปญหายาเสพติด เพื่อ         
   สรางความเขมแข็งใน         
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมการทองเท่ียว 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ระดับหมูบาน/ตําบล         
   ประจําปงบประมาณ         
   ๒๕๖๒         
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี ๒  หนา ๔๖  ขอ ๒ 
๑ โครงการปูผิวจราจร - เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจร ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ๗,๓๖๖,๐๐๐ - - - การ ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง 
 แอสฟลทติกคอนกรีต   ไป-มาไดรับความสะดวก ขนาดกวาง  ๖.๐๐ เมตร     กอสราง ไดรับความสะดวก และ  
 บริเวณถนนเทศบาล ๖    ยาว ๔,๒๖๐.๐๐  เมตร       ท่ีได ความปลอดภยั  
 ชวงจากถนนมิตรภาพถึง  หนา ๐.๐๕ เมตร       มาตรฐาน   
 สามแยกซับมะฝอ หมูท่ี  หรือพื้นท่ีกอสรางไมนอยกวา        
 ๓,๕,๙ ต.ทับกวาง  ๒๕,๕๖๐.๐๐  ตารางเมตร          
 อ.แกงคอย จ.สระบุรี  พรอมตีเสนจราจร        
 พิกัดทางภูมิศาสตร          
 จุดเร่ิมตน           
 Latitude  ๑๔.๖๑๘๘๐๒           
 Longitude ๑๐๑.๐๘๖๗๗๓            
 จุดส้ินสุด          
 Latitude ๑๔.๕๘๓๖๙๒          
 Longitude ๑๐๑.๑๐๓๐๓๙          
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม 
    ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง 
๑ โครงการปูผิวจราจร เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจร ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ๑๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑๑,๒๘๐,๐๐๐ - - การ ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง 
 แอสฟลทติกคอนกรีต ไป-มาไดรับความสะดวก ชวงท่ี ๑      กอสราง ไดรับความสะดวก และ  
 บริเวณถนนเทศบาล ๖  ขนาดกวาง  ๖.๐๐  เมตร     ท่ีได ความปลอดภยั  
 ชวงจากถนนมิตรภาพถึง  ยาว  ๓,๒๒๒.๐๐  เมตร     มาตรฐาน   
 สามแยกซับมะฝอ หมูท่ี ๓,๕,๙  หนา  ๐.๐๕  เมตร         
 ต.ทับกวาง  อ.แกงคอย  ชวงท่ี ๒        
 จ.สระบุรี  ขนาดกวาง  ๘.๐๐  เมตร        
 พิกัดทางภูมิศาสตร  ยาว  ๒,๐๒๔.๐๐  เมตร        
 จุดเร่ิมตน   หนา  ๐.๐๕  เมตร         
 Latitude ๑๔.๖๑๘๘๐๓   และบริเวณส่ีแยก ขนาดเนื้อท่ี        
 Longitude ๑๐๑.๐๘๖๗๖๖    ๒,๔๐๐.๐๐  ตารางเมตร  หนา        
 จุดส้ินสุด  ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นท่ีกอสราง        
 Latitude ๑๔.๕๙๑๘๙๕  ไมนอยกวา  ๓๗,๙๒๔.๐๐        
 Longitude ๑๐๑.๑๐๓๐๓๙  ตารางเมตร  พรอมตีเสนจราจร        
 จุดเร่ิมตน          
 Latitude ๑๔.๕๙๖๖๘๗          
 Longitude ๑๐๑.๐๘๖๖๐๓            
 จุดส้ินสุด          
 Latitude ๑๔.๖๐๔๑๓๙          
 Longitude ๑๐๑.๑๐๓๙๑๕           
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