
กองวิชาการและแผนงาน

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

โทร. 0-3635-7590-2 ตอ ๒๐6

โทรสาร. 0-3635-7225

อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

(สําเนา)

แผนพัฒนาสี่ป

(พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)

เทศบาลเมืองทับกวาง

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1



ตามที่เทศบาลเมืองทับกวาง ไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางสี่ป (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง สภาเทศบาลเมืองทับกวาง  และใชเปนแนว

ทางการพัฒนาเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง  มีความจําเปนตองเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสี่ป  

เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 รายละเอียดตาม

แผนงาน/โครงการแนบทายนี้

บทนํา 

แผนพัฒนาสี่ป  เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3



- 1 - (เพิ่มเติม)

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ

สรางโครงขายคมนาคม

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ 

อยางมีคุณภาพ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และ

บริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและ

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น 56 50,040,900   9 2,779,100    8 2,739,100  9 2,779,100   82 58,338,200  

3 1,470,000    

750,000     

1,916,400    

12 5,880,000    

20 4,118,100    

3 1,470,000     3

8

12 1,788,100     3 790,000      2

1,470,000  

2 479,100      

3 1,470,000   

3 790,000      

40,000       

2 479,100       2 479,100      2 479,100     

1 40,000         1 40,000        1

-            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 รวม  ๔  ป

38 46,263,700   0 -              0

4 160,000       

ป ๒๕๖4

0 -              

1 40,000        

38 46,263,700  

แบบ ผ.07 



- 2 - (เพิ่มเติม)

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 รวม  ๔  ปป ๒๕๖4

แบบ ผ.07 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ

สรางโครงขายคมนาคม

  ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 31 36,444,800   0 -               0 -              0 -               31 36,444,800   

  1.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3 1,053,900     - -               - -              0 -               3 1,053,900     
-              

  1.4 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 2 4,350,000     0 -               0 -              0 -               2 4,350,000     

  1.5 แผนงาน การศึกษา 2 4,415,000     0 -               0 -              0 -               2 4,415,000     

รวม 38 46,263,700      0 -                  0 -                0 -                  38 46,263,700      

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ 

อยางมีคุณภาพ

  ๒.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 40,000          1 40,000         1 40,000        1 40,000         4 160,000        

รวม 1 40,000          1 40,000         1 40,000        1 40,000         4 160,000        

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

  ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 1 379,100        1 379,100       1 379,100     1 379,100       4 1,516,400     

  ๓.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100,000        1 100,000       1 100,000     1 100,000       4 400,000        

รวม 2 479,100        2 479,100       2 479,100     2 479,100       8 1,916,400     



- 3 - (เพิ่มเติม)

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 รวม  ๔  ปป ๒๕๖4

แบบ ผ.07 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๔.๑ แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 1,470,000     3 1,470,000    3 1,470,000   3 1,470,000    12 5,880,000     

รวม 3 1,470,000     3 1,470,000    3 1,470,000   3 1,470,000    12 5,880,000     

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและ

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3 650,000        2 290,000       1 250,000     2 290,000       8 1,480,000     

  ๕.๒ แผนงาน การศึกษา 4 638,100        0 -               0 -              0 -               4 638,100        

  ๕.6 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ไมใชงบประมาณ) 4 -                0 -               0 -              0 -               4 -                

  ๕.7 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 500,000        1 500,000       1 500,000     1 500,000       4 2,000,000     

รวม 12 1,788,100     3 790,000       2 750,000     3 790,000       20 4,118,100     

รวมทั้งสิ้น 56 50,040,900   9 2,779,100    8 2,739,100  9 2,779,100   82 58,338,200  



รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่เพิ่มเติม



- 4 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยเพชรไผทอง 10 

หมูที่ 2 (ชุมชนเพชรไผทอง)

เพื่อใหถนนอยูในสภาพดีและ

ไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมนอย

กวา 200.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       150,000                 -                   -                   -   การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยตรงขามฟารมไก

แหลมทอง  ชุมชนหนองปู 

93 หมูที่ 3 (ชุมชนหนองปู 

93)

เพื่อใหถนนอยูในสภาพดีและ

ไดมาตรฐาน

-กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร  หรือพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 1,000.00 ตาราง

เมตร (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

       750,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 



- 5 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยหลังโรงเรียนบานหนอง

ผักบุง ชุมชนบานหนองผักบุง 

 หมูที่  7 (ชุมชนหนองผักบุง)

เพื่อใหถนนอยูในสภาพดีและ

ไดมาตรฐาน

-กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

74.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 296.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       270,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอย 1 ชุมชนจัดสรรทับกวาง

 หมูที่ 9 (ชุมชนจัดสรรทับ

กวาง)

เพื่อใหถนนอยูในสภาพดีและ

ไดมาตรฐาน

-กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 

33.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 99.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       120,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



- 6 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

5 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา พรอมบอพัก บริเวณซอย

รานอาหารราณี ชุมชนหนอง

บัวบาน หมูที่  7 (ชุมชน

หนองบัวบาน)

เพื่อใหรางระบายน้ําอยูใน

สภาพดีและไดมาตรฐาน

-กอสรางรางระบายน้ํา กวาง 

0.50  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 

เมตร ยาว 110.00 เมตร 

พรอมฝารางเหล็กบอพัก คสล.

ขนาด 1.30x0.80 เมตร 

จํานวน 2 บอ พรอมฝาบอพัก

เหล็ก (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

       600,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

สามารถระบายน้ําได

สะดวก  ทําใหน้ําไมทวม

ขัง

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต  บริเวณสี่

แยกเขามัน หมูที่ 1 ถึง

บริเวณสี่แยกไฟสัญญาณ

จราจร ถนนเทศบาล 3 หมูที่

 6 (ชุมชนเขามันและชุมชน

บานโปงพัฒนา)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร 

 ยาว 1,050.00 เมตร       

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

7,350.00 ตารางเมตร พรอม

ตีเสนจราจร (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ

กวาง)

    2,205,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



- 7 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

7 โครงการกอสราง ถนน คสล. 

   บริเวณซอยบานนางสาย

ทอง อวนดี  ชุมชนบานโปง

พัฒนา หมูที่  6 (ชุมชนบาน

โปงพัฒนา) (งบประมาณหนา

 79)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

-กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร  ยาว 

154.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

462.00 ตารางเมตร พรอม

วางทอ คสล. ขนาด Ø 0.60 

เมตร จํานวน 5 ทอน 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       500,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน คสล.

ซอยบานนายไพรัตน  ทับทิม 

ชุมชนคุมไผทอง หมูที่  8 

(ชุมชนคุมไผทอง)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

-กอสรางถนน คสล. ขนาด    

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว

  200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร พื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 800.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       720,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



- 8 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

เกาะกลางถนนเทศบาล  5 

หมูที่ 9 (ชุมชนเฟองฟา)

เพื่อใหเกาะกลางถนนมีสภาพ

เรียบรอยสวยงาม

ปรับปรุงเกาะกลางถนนเทศบาล

 5 โดยปูบล็อกคอนกรีตแบบ

คดกริช  หนา 6.00 เซนติเมตร

 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 

2,550.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

    1,305,800  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

เกาะกลางถนนมีสภาพ

เรียบรอยสวยงาม

กองชาง

10 โครงการกอสรางโครงหลังคา

เหล็ก บริเวณลานกีฬาอาง

น้ําใจ ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่

 2 (ชุมชนเพชรไผทอง)

เพื่อกันแดด กันฝน ขณะที่

ประชาชนใชออกกําลังกาย

หรือใชประโยชนในการทํา

กิจกรรมตางๆ

กอสรางโครงหลังคาเหล็ก 

ขนาดกวาง 20.00 เมตร ยาว 

42.00 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ

    2,940,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความพึง

พอใจ

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต ถนน

เทศบาล 2 ชวงขามทางรถไฟ

ถึงสี่แยกโรงเรียนวัดปาไผ 

(ชุมชนเพชรไผทอง)

เพื่อใหถนนอยูในสภาพดีและ

ไดมาตรฐาน

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอน 

 กรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร  

ยาว 1,450.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพื้นที่ซอมสราง

ไมนอยกวา 7,250.00 ตาราง

เมตร  พรอมปรับปรุงปากบอพัก

 คสล. พรอมตีเสนจราจร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

    3,000,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



- 9 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

12 โครงการปรับปรุงถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต ถนนชุมชน

คุมไผทอง (ชุมชนคุมไผทอง)

เพื่อใหถนนอยูในสภาพดีและ

ไดมาตรฐาน

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอน 

 กรีต  ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 620.00 เมตร หนา 0.05

 เมตร หรือพื้นที่ซอมสรางไม

นอยกวา 2,480.00 ตาราง

เมตร พรอมปรับปรุงปากราง

ระบายน้ํา คสล. พรอมตีเสน

จราจร (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

       990,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

13 โครงการซอมสรางถนนซอย

บาน สท.รวม ชุมชนเพชรไผ

ทอง หมูที่ 2 (ชุมชนเพชรไผ

ทอง)

เพื่อใหถนนอยูในสภาพดีและ

ไดมาตรฐาน

ปรับปรุงแอสฟลทติกคอนกรีต  

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 

350.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร    หรือพื้นที่ซอมสรางไม

นอยกวา 1,750.00 ตาราง

เมตร พรอมตีเสนจราจร  

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       700,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



- 10 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานนายวรพงษ 

ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8  

(ชุมชนคุมไผทอง)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

102.00 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 408.00 

ตารางเมตร (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ

กวาง)

       360,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

15 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา คสล. บริเวณคุมไผทอง 

ซอย 8 ถึงลํารางบานนางแดง

  มะลินทสิงห  หมูที่ 8 

(ชุมชนคุมไผทอง)

เพื่อใหรางระบายน้ําอยูใน

สภาพดีและไดมาตรฐาน

กอสรางรางระบายน้ํากวาง 

0.50 เมตร ยาว 152.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       610,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

สามารถระบายน้ําได

สะดวก  ทําใหน้ําไมทวม

ขัง

กองชาง

16 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา คสล. บริเวณบานนาย

ประสาน ชุมชนคุมไผทอง 

หมูที่ 8 (ชุมชนคุมไผทอง)

เพื่อใหรางระบายน้ําอยูใน

สภาพดีและไดมาตรฐาน

กอสรางรางระบายน้ํากวาง 

0.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร 

 ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       330,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

สามารถระบายน้ําได

สะดวก  ทําใหน้ําไมทวม

ขัง

กองชาง



- 11 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

17 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา คสล. บริเวณเพชรไผทอง

 ซอย 14  หมูที่ 2 (ชุมชน

เพชรไผทอง)

เพื่อใหรางระบายน้ําอยูใน

สภาพดีและไดมาตรฐาน

กอสรางรางระบายน้ํา กวาง 

0.50 เมตร ยาว 233.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       935,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

สามารถระบายน้ําได

สะดวก  ทําใหน้ําไมทวม

ขัง

กองชาง

18 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา คสล.บริเวณถนนเทศบาล

 2 (ชุมชนเพชรไผทอง)

เพื่อใหรางระบายน้ําอยูใน

สภาพดีและไดมาตรฐาน

กอสรางรางระบายน้ํากวาง 

0.50 เมตร ยาว 185.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

       750,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

สามารถระบายน้ําได

สะดวก  ทําใหน้ําไมทวม

ขัง

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานนายทวิต 

ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8 

(ชุมชนคุมไผทอง)

เพื่อใหถนนอยูในสภาพดีและ

ไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 

62.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 

เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 248.00 ตารางเมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

225,000        -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



- 12 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

20 โครงการซอมสรางถนนชุมชน

หัววังยาว หมูที่ 4 (ชุมชนหัว

วังยาว)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอน 

กรีตพรอมตีเสนจราจร ขนาดผิว

จราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 

1,500.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่ซอมสรางไม

นอยกวา 12,000.00 ตาราง

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

4,800,000     -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

21 โครงการกอสรางฝายน้ําลน 

บริเวณกอนสะพานถนน

เทศบาล 4,5,6 (ชุมชนเขามัน

 และ บานไทย)

เพื่อชะลอน้ําไวใชในหนาแลง กอสรางฝายน้ําลน ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 

 (รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

2,000,000     -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนมีน้ําใชใน

การเกษตรกรรม

กองชาง

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณเกาะกลางถนน

มิตรภาพชวงหนาสํานักงาน

เทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อความสะดวกของ

ประชาชนผูใชเสนทาง

ชวงหนาสํานักงานแทศบาล

เมืองทับกวาง ระยะทาง ความ

ยาว 500.00 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

1,500,000     -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



- 13 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

23 โครงการยายถังประปาแชม

เปญ บริเวณชุมชนหนอง

ผักบุง หมูที่ 6 (ชุมชนหนอง

ผักบุง)

เพื่อใหถังประปาอยูในที่ที่

เหมาะสม

ยายถังประปาแชมเปญ ขนาดสูง

 12.00 เมตร พรอมติดตั้ง

ระบบใหม  (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ

กวาง)

100,000        -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

สามารถใหบริการ

น้ําประปาใหกับ

ประชาชนไดอยางทั่วถึง

กองชาง

24 โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยม บริเวณชุมชนสะพาน

สอง     ซอย 1 (ชุมชน

สะพานสอง)

เพื่อใหมีชองทางในการ

ระบายน้ํา

กอสรางทอลอดเหลี่ยม จํานวน

 2 ชอง ขนาด 2.10x2.10 

เมตร ยาว 15.00 เมตร พรอม

ซอมแซมผิวจราจร 20.00 

ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ

กวาง)

330,000        -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

น้ําไมทวมขัง ถนนไมชํารุด กองชาง

25 โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยม บริเวณชุมชนสะพาน

สอง     ซอย 2 (ชุมชน

สะพานสอง)

เพื่อใหมีชองทางในการ

ระบายน้ํา

กอสรางทอลอดเหลี่ยม จํานวน

 2 ชอง ขนาด 2.10x2.10 

เมตร ยาว 6.00 เมตร พรอม

ซอมแซมผิวจราจร 48.00 

ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ

กวาง)

       400,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

น้ําไมทวมขัง ถนนไมชํารุด กองชาง



- 14 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

26 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบาน สท.แกว     

หมูที่  6 (ชุมชนบานโปง

พัฒนา)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 

255.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 1,503.64 ตารางเมตร 

(หักพื้นที่บอพักเดิมแลว)  

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

    1,653,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 4  ซอย

 3

เพื่อใหถนนอยูในสภาพดีและ

ไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 

308 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

 หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

924.00 ตารางเมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

831,000        -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



- 15 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

28 โครงการขยายผิวจราจรถนน

สายบานถ้ําพระโพธิสัตว ชวง

ที่แยกตัดกับถนนเทศบาล 3 

ทั้งสองฝง (ชุมชนบานโปง

พัฒนา)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

กอสรางถนน คสล. เพื่อขยาย

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 100.00 เมตร หนา 0.20

 เมตร ฝงละ 2 ชองจราจร 

พรอมไหลทาง  รวม 4 ชอง

จราจร หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 1,200.00 ตาราง

เมตร (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

1,800,000     -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

29 โครงการขยายผิวจราจรถนน

สายบานถ้ําพระโพธิสัตว ชวง

สี่แยกตัดกับถนนเทศบาล 6  

    ทั้ง 4 สาย (ชุมชนหนองปู

 93) (งบประมาณหนา 79)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

กอสรางถนน คสล. เพื่อขยาย

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 100.00 เมตร หนา 0.20

 เมตร ฝงละ 2 ชองจราจร 

พรอมไหลทาง  ทั้ง 4 สาย โดย

ขยายสายทางละ 2 ชองจราจร 

 รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

2,400.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

3,600,000     -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง



- 16 - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลเมืองทับกวาง
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผ.01 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. 

 บริเวณซอยขางคอสะพาน 

หจก.ณวพล หมูที่ 3  (ชุมชน

บานไทย)

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 

250.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 1,250.00 ตารางเมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

    1,250,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

31 โครงการขยายผิวจราจร

ทางเขาถนนเทศบาล 4

เพื่อปรับปรุงถนนใหได

มาตรฐาน  สะดวกตอการ

สัญจร

ขยายผิวจราจร ขนาดกวาง 

3.00 เมตร ยาว 100.00 

เมตร  หนา 0.20 เมตร จํานวน

 2 ชองจราจร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 600 

ตารางเมตร (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ

กวาง)

       720,000                 -                   -                   -   การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนสามารถสัญจร

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

กองชาง

31 36,444,800  -              -              -              



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งประตูบาน

เลื่อนอัตโนมัติ บริเวณประตู

ทางเขาสํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับผูมาติดตอราชการ ณ

สํานักงานเทศบาลเมืองทับ

กวาง

ชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ     

ขนาด 2.93x3.58 เมตร และ

 2.20x3.78 เมตร จํานวน 2 

ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

      203,900 -              -              -              การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ

สะดวก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 ติดตั้งหอถังเก็บน้ําประปา

บาดาล บริเวณสํานักงาน

เทศบาลเมืองทับกวาง หมูที่ 9

เพื่อใหมีน้ําในการอุปโภค 

บริโภค อยางเพียงพอ

ขนาดบรรจุ 15 ลบ.ม. ความสูง

 15.00 เมตร พรอมติดตั้ง

ตูควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ

ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

450,000      -              -              -              การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวางมีน้ําใช

อยางเพียงพอ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 กอสรางโรงจอดรถ บริเวณ

หลังสถานธนานุบาล

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับผูมาติดตอราชการ ณ

สํานักงานเทศบาลเมืองทับ

กวาง

ขนาดกวางไมนอยกวา 10 เมตร

 ยาวไมนอยกวา 12 เมตร

      400,000                 -                   -                   -   การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับความ

สะดวก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 1,053,900   -              -              -              

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.4 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด

พรอมอุปกรณ บริเวณหมูที่ 4

 และหมูที่ 6

เพื่อดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของราษฎร

ติดตั้งกลองวงจรปด พรอม

อุปกรณในหมูที่ 4 และ หมูที่ 6 

เทศบาลเมืองทับกวาง 9 จุด 

ดังนี้

1. สามแยกหนาวัดทับกวางทาง

ไปชุมชนหัววังยาว

2. สามแยกปากทางชุมชน  

สะพาน 3 

3. สามแยกซอยหัวนา 

4. สามแยกหนาวัดหัวเขาเกตุ 

5. สามแยกซับมะฝอ 

6. สี่แยกเจ็ดคต 

7. ซอยขางบาน สท. แกว

8. หนาวัดบานโปง 

9. สามแยกบอปลาบานโปง 

3,800,000          -  -  - ติดตั้งกลอง

วงจรปดได

ครบ 9 จุด

ประชาชนรูสึกปลอดภัย สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.4 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 

2 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด

 พรอมอุปกรณ บริเวณซอย   

เตาปูน ชุนชนทับกวาง หมูที่ 

9 จํานวน 4 ชุด

เพื่อดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของราษฎร

ติดตั้งกลองวงจรปด พรอม

อุปกรณใน ซอยเตาปูน  4 จุด 

ดังนี้

1. ปากเทาเขาติดถนนทาง

คูขนาน

2. สามแยกเสาไฟฟาสปอรต

ไลท    2 จุด  

3. สามแยกภายในชุมชน 

550,000             -  -  - ติดตั้งกลอง

วงจรปดได

ครบ 4 จุด

ประชาชนรูสึกปลอดภัย สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

2 4,350,000         -              -              -              



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.5 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางวางทอ

ระบายน้ํา คสล. บริเวณหนา

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) ถึงอาคารเรียน 3

 ชั้น

เพื่อใหมีชองทางสําหรับ

ระบายน้ํา

กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. 

ขนาด Ø 0.60 เมตร พรอมบอ

พัก คสล.ขนาด 1.10x1.10 

เมตร  รวมระยะทางยาว 

160.00 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

ทับกวาง)

        320,000                 -                   -                   -   การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองการศึกษา

2 โครงการกอสรางอาคาร

หลังคาคลุมสนามฟุตซอล 

บริเวณหลังสํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

เพื่อปองกันการเสียหายของ

สนามฟุตซอลจากแดดและฝน

-กอสรางหลังคาคลุมสนามฟุต

ซอล ขนาดกวาง 26.00 เมตร 

ยาว 45.00 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

     4,095,000 -              -              -              การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

สนามฟุตซอลมีอายุการ

ใชงานยาวนานขึ้น และ

สามารถใชประโยชนได

ตลอดเวลา

กองการศึกษา

2 4,415,000     -              -              -              

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด  การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  สงเสริมการทองเที่ยว

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมมัคคุเทศก

ทองถิ่น

เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น 

ไดรับความรูและทักษะการ

เปนมัคคุเทศกทองถิ่น

อบรมใหความรูกับประชาชน 

  ทั่วไปในเขตเทศบาลเมือง   

  ทับกวาง จํานวน 100 คน

40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเขารวม

กิจกรรม รอยละ

 ๘๐

ผูเขารับการอบรม

สามารถแนะนําและ

ประชาสัมพันธทรัพยากร

การทองเที่ยวของชุมชน

ไดอยางถูกตองและเกิด

ประโยชนกับทองถิ่น

กองวิชาการและ

แผนงานงาน

บริการและ

เผยแพรวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด  การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  สงเสริมการทองเที่ยว

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 

1 40000 40000 40000 40000



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาจัดการเรียนการสอน (ราย

หัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก

เล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองทับกวาง ทั้ง 2 

แหง  

สําหรับจายเปนคาใชจายใน

การจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารงานทั่วไปของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง ไดแก คาสื่อ

การเรียนการสอน วัสดุ

การศึกษาและอุปกรณการ

เรียนการสอน คาจางเหมา

บริการ คาตอบแทนวิทยากร 

คาใชจายในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

คาตอบแทนใชสอย

ศพด. 2 แหง 379,100 379,100 379,100 379,100 ระดับ

ความสําเร็จของ

งาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองทับกวาง

จัดการเรียนการสอน

และบริหารงานทั่วไป

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ไดแก คาสื่อการเรียน

การสอน วัสดุการศึกษา 

และอุปกรณการเรียน

การสอน คาจางเหมา

บริการ คาตอบแทน

วิทยากร คาใชจายใน

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน คาตอบแทนใช

สอย

กองการศึกษา

1 379100 379100 379100 379100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประเพณีตักบาตร

ดอกไม

1. เพื่ออนุรักษประเพณีอันดี

งามของจังหวัดสระบุรีให

ลูกหลานไดสืบทอดกันตอไป

2.เพื่อใหประชาชน ได

แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และ

เขารวมงานกิจกรรมประเพณี

รวมกัน

3.เพื่อเปนการสืบทอด

ประเพณีอันสําคัญของ

ศาสนาพุทธ

4.เพื่อเกิดการมีสวนรวมของ

ภาครัฐในการรวมกันสงเสริม

และอนุรักษประเพณีอัน

สําคัญของจังหวัดสระบุรี

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

ความสําเร็จของ

งาน

1.ไดอนุรักษประเพณีอัน

ดีงามของจังหวัดสระบุรี

ใหลูกหลานไดสืบทอด

กันตอไป

2.ประชาชนแสดงออก

ในสิ่งที่ดีงามและเขารวม

กิจกรรมประเพณีรวมกัน

3. ไดสืบทอดประเพณี

อันสําคัญของศาสนาพุทธ

กองการศึกษา

1 100000 100000 100000 100000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลแหลงทรัพยากร

และโบราณคดีในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

เพื่อใหการสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลแหลงทรัพยากร

และโบราณคดีในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

๑ ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 70 ของ

ผูที่เขารวม

กิจกรรม

เทศบาลเมืองทับกวางมี

การสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลแหลง

ทรัพยากรและโบราณคดี

ในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากร

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

กําหนดแนวทางในการ

ขับเคลื่อน/ติดตามผลการ

ดําเนินการ

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของ

ผูที่เขารวม

กิจกรรม

คณะกรรมการมีการ

กําหนดแนวทางในการ

ขับเคลื่อน/ติดตามผล

การดําเนินการ

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 

3 โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดย

จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อพัฒนาความรูและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุขมูลฐานใหแก

จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

๑ ครั้ง/ป 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 รอยละ 85

ของคะแนน 

แบบทดสอบ

ความรูและ

ทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานของ

จิตอาสาพัฒนา

สุขภาพชุมชนมี

ความรูเพิ่มขึ้น

จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ

เทศบาลเมืองทับกวาง

ไดรับความรูและการ

พัฒนาศักยภาพ เพื่อ

นํามาปรับใชในการ

พัฒนางานดาน

สาธารณสุขมูลฐานใน

พื้นที่

กองสาธารณสุขฯ

3 1470000 1470000 1470000 1470000



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งลูกขายกระจายเสียง

ทางไกลอัตโนมัติ

เพื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ตางๆ ใหประชาชนทราบ

ติดตั้งลูกขายกระจายเสียง

ทางไกลอัตโนมัติ จํานวน 5 

แหงดังนี้

1. ชุมชนจัดสรรทับกวาง  

นายสิน วงษไพบูลย

2. ชุมชนปาแดง

นางแสงจันทร บุญมี

3. ชุมชนแผนดินทอง

  นางบุญเกิด สวนบุญ

4. ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา

นางสํารวย  หาประโคน

5. ชุมชนสะพานสาม 

นางทับทิม  นอยเสนา

250,000      250,000      250,000      250,000      รอยละ 10 ของ

พื้นที่รับขอมูล

ขาวสารเพิ่มขึ้น

ประชาชนในชุมชนไดรับ

ขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้น

กองวิชาการ

และแผนงาน
งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ

2 ปรับปรุงฝาโถงทางเดิน

บริเวณชั้นลาง หนาหอง

ทะเบียน

เพื่ออํานวยความสะดวกแกผู

มาติดตอราชการ

1 งาน 400,000  -  -  - การกอสรางที่

ไดมาตรฐาน

ผูมาติดตอราชการไดรับ

ความสะดวก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 

3 โครงการอบรมใหความรูกับ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจําและพนักงาน

จางของเทศบาลเมืองทับกวาง

  เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของราขการ พ.ศ. 

2540

-เพื่อใหบุคลากรของเทศบาล

เมืองทับกวางทั้งฝายบริหาร

และขาราชการ มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวา

ดวยขอมูลขาวสารของราชการ

-เพื่อใหขาราชการสามารถ

ปฏิบัติงานในหนาที่ตามหลัก

กฎหมายวาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการไดอยาง

ถูกตอง

-เพื่อสรางบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติราชการตามระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐที่ดี

อบรมใหความรูกับคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงาน

จางของเทศบาลเมือง    ทับ

กวาง จํานวน 100 คน

 - 40,000  - 40,000 ผูเขารับการ

อบรมปละ 100

 คน

-ผูเขารับการฝกอบรมมี

ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมายวาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการ

-ผูเขารับการฝกอบรม

ปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายวาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการได

อยางถูกตอง

-ผูเขารับการฝกอบรม

จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร

ของหนวยงานของตน

อยางถูกตอง

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ

3 650,000      290,000      250,000      290,000      



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาซอมแซมปรับปรุงอาคาร

เรียน โรงเรียนเทศบาลทับ

กวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

เพื่อปรับปรุง ซอมแซมอาคาร

เรียนที่ชํารุดใหสามารถใชงาน

ไดอยางปลอดภัย และได

มาตรฐาน

รร.ท2 (จิตรประไพชาเลต) 200,000  -  -  - ระดับ

ความสําเร็จของ

งาน

อาคารเรียนปลอดภัย กองการศึกษา

2 งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบ

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(อาคารเรียน สถ.ศพด.3)

เพื่อลดอุณหภูมิหองและ

ประหยัดพลังงาน

1 หลัง

ศพด.จิตรประไพชาเลต

78,400  -  -  - ระดับ

ความสําเร็จของ

งาน

ลดอุณหภูมิหองและ

ประหยัดพลังงาน

กอง

การศึกษา

สพด.จิตร

ประไพฯ

3 งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบ

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(อาคารเรียน สถ.ศพด.3)

เพื่อลดอุณหภูมิหองและ

ประหยัดพลังงาน

1 หลัง

ศพด.ปาไผ

118,700  -  -  - ระดับ

ความสําเร็จของ

งาน

ลดอุณหภูมิหองและ

ประหยัดพลังงาน

กอง

การศึกษา

สพด.ปาไผ

4 งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบ

อาคารเรียน 3 ชั้น

เพื่อลดอุณหภูมิหองและ

ประหยัดพลังงาน

1 แหง

รร.เทศบาลทับกวาง 1

(สมุหพรอม)

241,000  -  -  - ระดับ

ความสําเร็จของ

งาน

ลดอุณหภูมิหองและ

ประหยัดพลังงาน

กองการศึกษา

รร.ท1 

(สมุหพรอม)

4 638100 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.6 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 มาตรการ "เสริมสรางองค

ความรูดานการตอตานการ

ทุจริต"

-เพื่อสรางองคความรูดาน การ

ตอตานการทุจริตแกคณะ

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ขอมูล/องคกรความรูดานการ

ตอตานการทุจริต ที่นํามา

เผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป

- - - - จํานวนไมนอย

กวา 5 เรื่อง
ผูบริหารทองถิ่น สามชิก

ทองถิ่น ไดรับความรู

ดานการตอตานการทุจริต

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานนิติการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.06 



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.6 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.06 

2 กิจกรรมใหความรู เรื่อง

ผลประโยชนทับซอนใหกับ

พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางของเทศบาล

เมืองทับกวาง

เพื่อใหพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางของเทศบาลเมือง

ทับกวางมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับ

ซอน

เผยแพรความรูใหกับพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง ใน

การประชุมประจําเดือน

- - - - จํานวนไมนอย

กวา 12 เรื่อง
พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง

ผลประโยชนทับซอนเพิ่ม

มากขึ้น

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานนิติการ

3 มาตรการ “การจัดทําคูมือ

ปองกันผลประโยชนทับซอน”

เพื่อเสริมสรางความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับเรื่อง

ผลประโยชนทับซอนใหชัดเจน

มากยิ่นขึ้น

จัดทําคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

จํานวน 100 ชุด

- - - - มีการจัดทําคูมือ

ฯ จํานวน 100 

เลม

พนักงานเทศบาลมี

จิตสํานึกในการ

ปฏิบัติงานอยางถูกตอง 

ไมทุจริตคอรรัปชั่น

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.6 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.06 

4 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย

ขอมูลขาวสารของเทศบาล

เมือง       ทับกวาง ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

เพื่อศูนยขอมูลขาวสารของ

เทศบาลเมืองทับกวาง สามารถ

ใหบริการกับประชาชนไดอยาง

มีสิทธิภาพ

จัดศูนยขอมูลขาวสารใหถูกตอง

 ครบถวน ตาม พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540

- - - - ครบถวน ตาม 

พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 

2540

-ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับขาวสาร

เพิ่มมากขึ้น

-ประชาชนสามารถรับรู

สิทธิและหนาที่ของ

ตนเองไดอยางเต็มที่

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ

4 0 0 0 0



-  - (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.7 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาจางออกแบบ จางควบคุม

งานที่จายใหแกเอกชน นิติ

บุคคล หรือบุคคลภายนอก

เพื่อจางเหมาสํารวจ ออกแบบ

 ประมาณราคา ถนน ระบบ

ทอระบายน้ํา สะพาน  ฯลฯ

ตลอดปงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับความ 

สําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน

สามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง

1 500000 500000 500000 500000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เพิ่มเติม)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-เครื่องพิมพ (พล็อตเตอร) 

ขนาด 44 นิ้ว จํานวน 1 

250,000     - - - กองชาง

ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-เครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 18,000 บีที

ยู รวมคาติดตั้ง จํานวน 2 

ตัวๆละ 28,600 บาท

57,200       - - - กองชาง

ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-จัดซื้อรถบรรทุก 10 ลอ 2 

เพลา เครื่องยนตไมนอยกวา 

300 แรงมา พรอมกระบะ

บรรทุก และชุดไฮดรอลิค 

ยกดั้มพ

  2,900,000  - - - กองชาง

-จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮ

ดรอลคด ติดตั้งดัมพพรอม

กระเชาไฟฟา เครนไฮดรอลิก

 สามารถยกน้ําหนักได 

9,500 กิโลกรัม ที่ระยะยก 

1 เมตร และสามารถยืดสูงไม

นอยกวา 15.00 เมตร ตัวรถ

ชนิด 6 ลอ มีกําลังแรงมาไม

นอยกวา 210 แรงมา

  4,800,000 กองชาง

  8,007,200                -                  -                  -   

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 



-  - (เพิ่มเติม)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

2 สาธารณสุข ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-กลองถายภาพนิ่งระบบ

ดิจิตอล 1 ตัว

       14,000        14,000 -             -             กองสาธารณสุขฯ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

ประมวลผล 1 เครื่อง

       30,000        30,000 -             -             ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ

-เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1

 kVa จํานวน 1 เครื่อง

         5,800          5,800 -             -             ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ

-เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1

 kVa จํานวน 1 เครื่อง

         5,800                -   -             -             กองสาธารณสุขฯ

-เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

จํานวน 1 เครื่อง

       15,000                -   -             -             กองสาธารณสุขฯ

ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-เครื่องพนหมอกควัน จํานวน

 1 เครื่อง

       60,000        60,000 -             -             กองสาธารณสุขฯ

ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-เครื่องนึ่งฆาเชื้อไฟฟา ขนาด

 40 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

       90,000        90,000 - - กองสาธารณสุขฯ

-เครื่องชั่งน้ําหนัก พรอมที่วัด

สวนสูง จํานวน 1 เครื่อง

       20,000        20,000 -             -             กองสาธารณสุขฯ

-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ

ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่องๆละ

 3,500 บาท

         7,000          7,000 -             -             ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ

ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ -ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู          5,500          5,500 - - ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ

     253,100      232,300                -                  -   



-  - (เพิ่มเติม)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน

 3 เครื่องๆละ 16,000 บาท

       48,000        48,000 48,000       48,000       กองคลัง

งานการเงินและ

การบัญชี

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน

 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท

       32,000        32,000 32,000       32,000       กองคลัง

งานพัสดุฯ

ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-เกาอี้แบบมีพนักพิงและมีที่

พักแขน มีลอเลื่อน จํานวน 2

 ตัวๆละ 2,000 บาท

         4,000          4,000 4,000         4,000         กองคลัง

งานการเงินและ

การบัญชี

-เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน

 1 เครื่อง

       20,000        20,000 20,000       20,000       กองคลัง

งานการเงินและ

การบัญชี

-เครื่องโทรสาร จํานวน 1 

เครื่อง

       18,000        18,000 18,000       18,000       กองคลัง

งานการเงินและ

การบัญชี

-เกาอี้แบบมีพนักพิงและมีที่

พักแขน มีลอเลื่อน จํานวน 2

 ตัวๆละ 2,000 บาท

         4,000          4,000 4,000         4,000         กองคลัง

งานพัสดุฯ

-ตูเก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง

 จํานวน 2 ตูๆละ 9,000 

บาท

       18,000        18,000 18,000       18,000       กองคลัง

งานพัสดุฯ



-  - (เพิ่มเติม)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

-ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชักตั้ง

โตะ จํานวน 1 ตู

         2,500          2,500 2,500         2,500         กองคลัง

งานพัสดุฯ

-ตูเก็บเอกสาร แบบบาน

เลื่อนกระจก จํานวน 2 ตูๆละ

 5,000 บาท

       10,000        10,000 10,000       10,000       กองคลัง

งานพัสดุฯ

     156,500      156,500      156,500      156,500 

4 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน

 2 เครื่องๆละ 32,400 บาท

       64,800                -   -             -             กองการศึกษา

ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-รถเข็นตัดหญา จํานวน 2 

เครื่องๆละ 17,000 บาท

       34,000                -   -             -             กองการศึกษา

-เครื่องตัดหญาแบบ

สายสะพาย แบบขอแข็ง 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 

12,000 บาท

       24,000                -   -             -             กองการศึกษา

     122,800                -                  -                  -   



-  - (เพิ่มเติม)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํา

กวา   2,400 ซีซี ขับเคลื่อน

 2 ลอ แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ (Cab) 

สําหรับนั่งหรือเก็บของได 

เปนกระบะสําเร็จรูป เปน

ราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

เปนราคารวมภาษี พรอมทั้ง

เปนราคาที่ติดตั้งอุปกรณ 

พรอมทั้งเปนราคาที่ติดตั้ง

อุปกรณมาตรฐาน รวมทั้ง

ติดตั้งหลังคาพรอมเบาะนั่ง 2

 แถว จํานวน 1 คัน

     688,000                -   -             -             กองวิชาการและ

แผนงาน



-  - (เพิ่มเติม)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-ติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต

ประชาสัมพันธ ประกอบดวย

เครื่องขยายเสียงติดรถยนต ,

ลําโพงฮอรน ขนาด 11 × 

15 นิ้ว 50W ,

ไดนามิคไมโครโฟนพรอมสาย

ยาว 3 เมตร ,

ขาแรกคานยึดแผนเพลดติด

ลําโพง,

อุปกรณสายสัญญาณเชื่อมตอ

ระบบเสียงพรอมติดตั้ง

50,000       -             -             -             กองวิชาการและ

แผนงาน

งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 1 

เครื่อง

       21,000                -                  -                  -   กองวิชาการและ

แผนงาน

     759,000                -                  -                  -   

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ทํางาน

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

 จํานวน 2 เครื่องๆละ 

30,000 บาท

       60,000                -                  -                  -   สํานัก

ปลัดเทศบาล



-  - (เพิ่มเติม)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน ประเภท หมวด วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08 

-เครื่องพิมพ Multfunctiom

 ชนิดเลเชอร/ชนิดLED ขาว

ดํา จํานวน 2 เครื่องๆละ 

9,000 บาท

       18,000                -                  -                  -   สํานัก

ปลัดเทศบาล

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

 จํานวน 1 เครื่อง

       30,000                -                  -                  -   สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานการเจาหนาที่

-เครื่องพิมพ Multfunctiom

 ชนิดเลเชอร/ชนิดLED ขาว

ดํา จํานวน 1 เครื่อง

         9,000                -   -             -             สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานการเจาหนาที่

     117,000                -                  -                  -   

7 การรักษาความสงบภายใ ครุภัณฑดับเพลิง ครุภัณฑ ชุดดับเพลิงภายในอาคาร ตัด

เย็บดวยผากันความรอน หนา

 5 ชั้น ประกอบดวยเสื้อ, 

กางเกง, หมวก, ผาคลุมศรีษะ,

 รองเทาหนังระบบรัดเชือก

เปนปุมกดหมุนและถุงมือ

แบบยืดหยุน จํานวน 4 ชุดๆ

ละ 200,000 บาท

     800,000                -   -             -             สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

     800,000                -                  -                  -   



รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่เปลี่ยนแปลง



-  - (เปลี่ยนแปลง)

ยุทธศาสตรจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2          

(จิตรประไพชาเลต) ได

รับประทานอาหารอยางทั่วถึง

มีสุขภาพแข็งแรง

 ศพด.ปาไผ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 นักเรียนมีอาหารกลางวัน

รับประทานอยางทั่วถึง 

มีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

1 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ปาไผ ไดรับประทาน

อาหารอยางทั่วถึงมีสุขภาพ

แข็งแรง

 ศพด.ปาไผ 900,000 900,000 900,000 900,000 ระดับ

ความสําเร็จของ

งาน

นักเรียนมีอาหารกลางวัน

รับประทานอยางทั่วถึง 

มีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

1 900,000      

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561 -2564)  หนา 66

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เปลี่ยนแปลง)

ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมทบทวน     

อปพร.

เพื่อใหผูผานอบรมเขาใจใน

บทบาทหนาที่และกอใหเกิด

เครือขายที่เขมแขง

1 ครั้ง/ป 200,000 - 200,000 - ผูเขารวมกิจกรรม

 รอยละ ๔๐

สมาชิก อปพร. มีความ

เขมแข็งและเขาใจ

บทบาทหนาที่ มีความ

เสียสละ

สํานักปลัด  

งานปองกันฯ

1 โครงการฝกอบรมทบทวน     

อปพร.

เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ใน

การปฏิบัติงานของ           

สมาชิก อปพร.

              1 ครั้ง / ป         

  สมาชิก อปพร. ในเขตพื้นที่

350,000 350,000 350,000 350,000 สมาชิก อปพร. 

เขารวมทบทวน

หนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน

สมาชิก อปพร. มีความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติ

หนาที่อยางเขาใจและ

เขาถึง

สํานักปลัด  

งานปองกันฯ

1 350,000      

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561 -2564) หนา 116

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 



-  - (เปลี่ยนแปลง)

ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.6 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหความรูแก

ประชาชนตาม พรบ. ขอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.

 2540

เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง

ขอมูลขาวสารและรับทราบ

สิทธิในการรับขอมูลขาวสาร

ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางทั้ง 32 ชุมชน

- - - - หนวยงานที่ไดรับ ประชาชนไดเขาถึงขอมูล

ขาวสารและรับทราบสิทธิ

ในการรับขอมูลขาวสาร

กองวิชาการ

และแผนงาน

1 โครงการอบรมใหความรูกับ

ประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540

เพื่อสรางความรูความเขาใจ

ใหกับประชาชนเกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

อบรมใหความรูกับประชาชน

ทั่วไปในเขตเทศบาลเมือง    

ทับกวาง จํานวน 100 คน

40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเขารับการ

อบรมปละ 100

 คน

ประชาชนมีความรูความ

เขาใจในกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการ

ประชาชนสามารถนํา

ความรูความเขาใจที่ได 

ไปใชในประโยชนเมื่อมี

ความจําเปน

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ

1 40,000        

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2561 -2564)  หนา 120

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01 
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