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แผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
 

 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุร ี

 

 

 

 

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



 

 

สารบัญ 

           หนา 

- บทนํา             ๑ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ๒      2 
  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓  (โครงการท่ีเพ่ิมเติม) 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)       3 
  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 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
  ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองทีดี 
      ๕.๑ แผนงานสาธารณสขุ        
      ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- บัญชีครุภัณฑ          21 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)     25 
  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓  (โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง)  
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม 
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองทีดี   
      5.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 

ภาคผนวก 
- ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง  ลงวันท่ี    25   กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
 

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



บทนํา 

แผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 4 
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   แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  ท้ังสี่ฉบับมาทําการทบทวน  พรอมท้ังใหสํานัก/กอง ไดสํารวจปญหาความตองการของ
ประชาชน  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อําเภอ ท่ีมีความจําเปนจะตองดําเนินการภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แตยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปท้ังสามฉบับกอนหนานี้  จัดทําโครงการ/
กิจกรรม  เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
ตอไป.    

- ๑ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

(โครงการท่ีเพิม่เติม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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      
และโครงขายคมนาคม 

          

    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 29 30,353,300 8 28,076,200 - - - - 37 58,429,500 
รวม 29 30,353,300 8 28,076,200 - - - - 37 58,429,500 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคม สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

          

    3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 

รวม 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

- - - - - - - - - - 

           
รวม - - - - - - - - - - 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภบิาล
และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

          

    5.1 แผนงานสาธารณสุข 1 500,000 1 500,000 - - - - 2 1,000,000 
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 200,000 1 200,000 - - - - 2 400,000 

รวม 2 700,000 2 700,000 - - - - 4 1,400,000 
รวมท้ังสิ้น 32 31,253,300 11 28,976,200 1 200,000 1 200,000 45 60,629,500 

  
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 

- 2 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

(โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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     
และโครงขายคมนาคม 

          

    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  1 324,000 9 8,224,000 - - - - 10 8,548,000 
รวม 1 324,000 9 8,224,000 - - - - 10 8,548,000 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคม สังคม เศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ 

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

          

รวม - - - - - - - - - - 
๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข     
และบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดลอม 

          

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

          

    ๕.๔ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 2,354,000 2 304,000 2 304,000 2 304,000 4 3,050,000 
รวม 2 2,354,000 2 304,000 2 304,000 2 304,000 4 3,050,000 

บัญชีครุภณัฑ           
    1. แผนงานการศึกษา 2 1,000,000 - - - - - - 2 1,000,000 

รวม 2 1,000,000 - - - - - - 2 1,000,000 
รวมท้ังสิ้น 5 3,678,000 11 8,528,000 2 304,000 2 304,000 16 12,598,000 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 

- 3 - 



 
 
 
 

 
 
 
 

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

เทศบาลเมืองทับกวาง 

(โครงการท่ีเพิม่เติม) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



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

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 โครงการกอสรางขยาย
ถนน คสล. บรเิวณสี่แยก
หอนาฬิกา หนาวัดเขามัน 
หมูท่ี 9 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- โดยขยายท้ังสองฝงจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 600.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

500,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนเทศบาล 
4  ซอย 9  
ชุมชนบานเขามัน   
หมูท่ี 1 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 560.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

450,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

3 โครงการงานตเีสนจราจร
ถนน คสล. บรเิวณทางเขา
ชุมชนดินสิพอง ถึง หนา
วัดหนองผักบุง หมูท่ี 7 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- พ้ืนท่ีตีเสนจราจร 90.00 
ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ
กวาง) 

47,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 4 - 



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

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) 

4 โครงการกอสรางขยาย
ถนน คสล. บรเิวณทางเขา
ถนนเทศบาล 4 หมูท่ี 9 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- โดยขยายหน่ึงชองจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 600.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 

500,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. บริเวณ
หนาอูฉลองชัย ชุมชน
หนองบัวบาน หมูท่ี 7 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ขนาดกวาง 0.50 เมตร      
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร          
ยาว 110.00 พรอมฝาตะแกรง
เหล็กเหล็ก (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ
กวาง) 

500,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 5 
ซอย 12 แยกท่ี 1        
หมูท่ี 9 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 111.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 

88,800 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 5 - 



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

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) 

7 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 5 
ซอย 12  แยกท่ี 2       
หมูท่ี 9 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 206.50 ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 

165,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 5 
ซอย 12 แยกท่ี 3        
หมูท่ี 9 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ขนาดผิวจราจรกวาง       
3.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางไมนอยกวา 161.00 
ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ
กวาง) 

128,800 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

9 โครงการเปาลางบอ
บาดาลภายในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง หมูท่ี 1,  
หมูท่ี 3, หมูท่ี 4 , หมูท่ี 5 
, หมูท่ี 6 , หมูท่ี 7 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- เปาลางบอบาดาลภายในเขต
เทศบาลเมืองทับหมูท่ี 1,  หมูท่ี 
3, หมูท่ี 4 , หมูท่ี 5 , หมูท่ี 6 , 
หมูท่ี 7 (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

176,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 6 - 



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

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) 

10 โครงการปรับปรุงถนน 
โดยลาดยางพาราแอส
ฟลทคอนกรีต          
ซอยแสงเพชร   ชุมชน    
หินดาดพัฒนา หมูท่ี 7 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท 
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
เมตร ยาว 1,200.00 เมตร        
หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ปรับปรุงไมนอยกวา 
6,000.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

2,650,000 2,650,000 - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุงถนน 
โดยลาดยางพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  บริเวณ 
ถนนเทศบาล 5         
ชวงสี่แยกหอนาฬิกา           
ถึงสี่แยกหนองปู 93    
รานรับซื้อของเกา หมูท่ี 9 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท 
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00
เมตร ยาว 1,400.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ปรับปรุงไมนอยกวา 
11,200.00    ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

4,900,000 4,900,000 - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 

- 7 - 



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

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 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณสี่แยกโรงเรยีน  
วัดปาไผ เช่ือมถนน     
โรงปูนซิเมนตไทย    
ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท
ติกคอนกรีตพรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง       
5.00 เมตร  ยาว 1,050.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือ
พ้ืนท่ีปรับปรุงไมนอยกวา 
5,250.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

2,300,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

13 โครงการปรับปรุงถนน 
โดยลาดยางพาราแอลท
ฟลทคอนกรีต      
บริเวณสี่แยกโรงเรยีน   
วัดปาไผถึงลําราง      
บานนางแดง          
ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท 
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 550.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ปรับปรุงไมนอยกวา 
2,750.00 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

1,210,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 

- 8 - 



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

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) 

14 โครงการปรับปรุงถนน 
โดยลาดยางพาราแอส
ฟลทคอนกรีต ซอยบาน 
สท.ประสงค เช่ือมถนน
โรงปูนซิเมนตไทย ชุมชน
เพชรไผทอง  หมูท่ี 2 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร และ
ปรับปรุงปากบอพัก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 350.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือ
พ้ืนท่ีปรับปรุงไมนอยกวา 
1,750.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

770,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

15 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟลทคอนกรีตพรอมตีเสน
จราจร บริเวณสถานีวิจัย
ทับกวาง  หมูท่ี  4 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท 
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร 
ขนาดกวางขางละ  6.00 เมตร 
ยาว 2,470.00เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางไมนอยกวา 
14,820.00 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

- 8,892,000 - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 9 - 



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

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 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู
พรอมฝาตะแกรงเหล็ก 
บริเวณบานนายจําลอง 
ซอย 6 ชุมชนคุมไผทอง  
หมูท่ี 8 
 
 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลีย่0.30 
เมตร  ยาว 41.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

184,500 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

17 โครงการปรับปรุงถนน 
โดยลาดยางพาราแอส
ฟลทคอนกรีต บรเิวณ
เพชรไผทอง  ซอย 11 
ชุมชนเพชรไผทอง      
หมูท่ี 2 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท
ติกคอน กรีตพรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 830.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ปรับปรุงไมนอยกวา 4,150 
ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับ
กวาง) 
 
 

1,830,000 1,830,000 - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 10 - 



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

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) 

18 โครงการติดตั้งปายช่ือซอย 
ในเขตเทศบาล 

- เพ่ิมความสะดวกแก
ประชาชนและมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

- จํานวน 30 ปาย           
ขนาด 30 x 100 เซนตเิมตร
ตัวอักษร พรอมแผนปายสะทอน
แสง (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 
 

500,000 500,000 - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

19 โครงการติดตั้งเสาเหล็ก
ไฟฟา ความสูง 12.00
เมตร พรอมโคม แอล อี ดี 
(LED) จํานวน 3 ตน 
บริเวณทางโคงถํ้านาคราช 
หมูท่ี 9  จํานวน 1 ตน, 
ชุมชนคุมไผทอง ซอย5     
หมูท่ี 8 จํานวน 1 ตน 
และชุมชนคุมไผทอง ซอย 
10 หมูท่ี 8 จํานวน 1 ตน 
 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความสูง 
12.00 เมตร พรอมโคม แอล อี 
ดี (LED) ขนาด 150 วัตต   4 
ชุด ตอเสา 1 ตน จํานวน 3 ตน  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

404,200 
 

404,200 - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 11 - 



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

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) 

20 โครงการกอสรางวางทอ
ระบายนํ้า คสล. บริเวณ
ชุมชนหนองปู 93      
หมูท่ี 9 

- เพ่ือใหการระบาย
นํ้าสะดวก ทําใหนํ้าไม
ทวมขัง 

- วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 
ยาว 240.00 เมตร บอพัก 
คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 
เมตร จาํนวน 20 บอ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 
 

1,200,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ชวยใหสามารถ
ระบายนํ้าไดสะดวก   
ทําใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 

21 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล. 
บริเวณคอสะพานหนาวัด
บานไทย ถนนเทศบาล 5 
หมูท่ี 3 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ขนาดพ้ืนท่ีปรับปรุงไมนอยกวา 
600.00 ตารางเมตร        
หนา 0.15 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทับกวาง) 
 
 
 

500,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 12 - 



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

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) 

22 โครงการผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต 
บริเวณสี่แยกเขามัน ถึง
หนา สํานักปฏิบัติธรรม
โพธิปกขิยธรรมสถาน 
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 
หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ปูผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
529.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 8.00 เมตร ยาว 
1,471.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ชวงท่ี 3 ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 
710.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย
กวา 19,202.00 ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

8,400,000 8,400,000 - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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) 

23 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล.ซอยบาน
นายวิเชียร ชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหรางระบายนํ้า
อยูในสภาพดีและได
มาตรฐาน 

- กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาดรางระบายนํ้ากวาง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
110.00 เมตร พรอมฝาปดราง
เหล็ก (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

495,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไมทวม
ขัง 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. ซอยบาน
นางบังอร ชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหรางระบายนํ้า
อยูในสภาพดีและได
มาตรฐาน 

- กอสรางรางระบายนํ้า คสล.  
ขนาดรางระบายนํ้า กวาง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
110.00 เมตร พรอมฝาปดราง
เหล็ก (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

495,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไม  
ทวมขัง 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. ซอยบาน
นางพันธ ชุมชนบานโคก
พัฒนา หมูท่ี 7 

- เพ่ือใหรางระบายนํ้า
อยูในสภาพดีและได
มาตรฐาน 

- กอสรางรางระบายนํ้า คสล.  
ขนาดรางระบายนํ้า กวาง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
50.00 เมตร พรอมฝาปดราง
เหล็ก(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 

225,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ทําใหนํ้าไม 
ทวมขัง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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) 

26 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ซอยกลุมบานเนิน
เขา ชุมชนบานโปงพัฒนา   
หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ปรับปรุงถนน ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงฆไม
นอยกวา 600.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 
 

500,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยบานนาย
สายพิน โสมลี ชุมชน
ดินสอพอง หมูท่ี 7 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
105.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 
 

90,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

  

แบบ ผ.๐๑ 

-15- 



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

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) 

28 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยบานนาง
ทองแดง  ละอองอินทร 
ชุมชนบานหนองผักบุง  
หมูท่ี 7 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 
74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
259.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

500,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 
 
 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บริเวณบาน        
สท. จันที ชุมชนดินสอ
พอง  หมูท่ี 7 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- กอสรางถนน  คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
180.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

144,000 - - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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) 

30 โครงการติดตั้งเสาเหล็ก
ไฟฟา ความสูง 12.00
เมตร พรอมโคม แอล อี ดี 
(LED) จํานวน 3 ตน 
บริเวณซอยบานนาย
ประภาส ชุมชนนิคม
พัฒนา หมูท่ี 9  จํานวน  
1 ตน, บริเวณซอยบาน 
ลุงจิตร ชุมชนนิคมพัฒนา 
หมูท่ี 9 จํานวน 1 ตน 
และบรเิวณสนามเด็กเลน 
ซอยเตาปูน ชุมชนทับ
กวาง หมูท่ี 1 จํานวน    
1 ตน 
 
 

- เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

- ติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความสูง 
12.00 เมตร พรอมโคม แอล อี 
ดี (LED) ขนาด 150 วัตต  4 
ชุด ตอเสา 1 ตน จํานวน 3 ตน  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

500,000 
 

500,000 - - การกอสราง
ท่ีได

มาตรฐาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือสงเสริมเยาวชนใน
พ้ืนท่ีไดรวมกิจกรรม 
- เพ่ือเสริมสรางภมูิคุมกัน
ยาเสพตดิเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับ
ความสําเร็จ

รอยละ 
100 

- เด็กและเยาวชน
หางไกลจากยาเสพติด 
- ยาเสพติดเทากับศูนย 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงท่ีท้ิง
ขยะเทศบาลเมือง      
ทับกวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือปรับปรุงบริเวณท่ีท้ิง
ขยะท่ีเปนหลมุเปนบอพ้ืนท่ี
ประมาณ 7 ไร 

- จัดซื้อดินถม จํานวน 
4,200 ลบ.ม.ๆ ละ      
119 บาท (ระยะทาง
ประมาณ 15 กม.) 

500,000 ๕๐๐,๐๐๐ - - ระดับ
ความสําเร็จ

รอยละ 
100 

- สามารถปรับปรุงท่ีท้ิง
ขยะของเทศบาลไมให
เปนหลุมเปนบอ 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.๐1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมสังคม 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๕.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อปพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือใหสมาชิก อปพร. ไดมี
ความรูความสามารถในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ในดานตางๆ 

 ฝกอบรม อปพร. 
จํานวน 120 คน 

200,000 200,000 - - ระดับ
ความสําเร็จ

รอยละ 
100 

- สมาชิกอปพร. มี
ความรูความสามารถใน
การชวยเหลือ
ผูประสบภยัพิบัติได
อยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานปองกันฯ 

 
 

แบบ ผ.๐1 

- 20 - 



 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

แผนงาน 
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. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 6 929,200 - - - - - - 6 929,200 

๒. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 4 76,800 1 24,000 - - - - 5 100,800 

3. แผนงาน สาธารณสุข 1 726,000 - - - - - - 1 726,000 

4. แผนงาน เคหะและชุมชน 1 4,500,000 1 4,500,000 - - - - 2 9,000,000 

รวมท้ังสิ้น 12 6,232,000 2 4,524,000 - - - - 14 10,756,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑกีฬา - จัดซื้อเครื่องลูว่ิงไฟฟา -เครื่องลูว่ิงไฟฟา  
จํานวน 3 เครื่อง  
 

403,200 - - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑกีฬา - จัดซื้อเครื่องเดินวงร ี -เครื่องเดินวงรี  
จํานวน 1 เครื่อง 
 

56,500 - - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดเพดาน ขนาดไม
นอยกวา 32,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง รวมคา
ติดตั้ง 
 

-เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดเพดาน ขนาดไมนอย
กวา 32,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง รวมคา
ติดตั้ง หองประชุมช้ัน 4 
 

160,000 - - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑเกษตร - จัดซื้อเลื่อยยนต 
 
 

- เลื่อยยนต จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 12,000 
บาท 

24,000 24,000 - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานปองกันฯ 

5 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผลแบบ
ท่ี 2 (จอภาพขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอภาพไมนอย
กวา 19 น้ิว) จํานวน 1 
เครื่องๆละ 30,000 บาท 
 

30,000 - - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานเทศกิจ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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  บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

6 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 1 KVA จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท 

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 
KVA  จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 8,500 บาท 

5,800 - - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานเทศกิจ 

7 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multfunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED จํานวน 
1 เครื่อง 

-เครื่องพิมพ 
Multfunction   ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED จํานวน 
1 เครื่อง 

17,000 - - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานเทศกิจ 

8 สาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) 
ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา 
2,400 ซีซ.  

- รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา 
2,400 ซีซ. แบบมี
ชองวางหลังคนขับ
สามารถเปดได จํานวน 1 
คัน พรอมหลังคาผาใบ มีท่ี
น่ังสองแถว 

726,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน - จัดซื้อพัดลม ขนาดใบพัด
เสนผาศูนยกลาง 7.31 
เมตร พรอมติดตั้ง  อุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด บริเวณ
หลังคาโรงจอดรถดับเพลิง
ดานหลังสาํนักงานเทศบาล
เมืองทับกวาง 

- พัดลม ขนาดใบพัดลม 
7.31 เมตร พรอมติดตั้ง
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด 

250,000 - - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
  

แบบ ผ.๐๘ 

- 23 - 



  บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

11 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

- จัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ 
150 แรงมา 

- รถขุดดินตีนตะขาบ 150 
แรงมา ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ จํานวน 1 คัน 
 

4,500,000 4,500,000 - - กองชาง 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 

- จัดซื้อชุดลําโพง
อเนกประสงค ขนาด 15 น้ิว 
กําลังขับไมนอยกวา 100 
วัตต พรอมดวยไมโครโฟนไร
สาย 1 คู จํานวน 1 เครื่อง 
 

- ชุดลําโพงอเนกประสงค 
ขนาด 15 น้ิว กําลังขับไม
นอยกวา 100 วัตต พรอม
ดวยไมโครโฟนไรสาย 1 คู 
จํานวน 1 เครื่อง 

17,500 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน  
(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ) 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - จัดซื้อแทนพูดอเนกประสงค  
(โพเดียม) มเีครื่องขยายเสียง
ในตัว มีลําโพงเสียงทุม ลําโพง
เสียงแหลม กําลังขับไมนอย
กวา 60 วัตต มีไมโครโฟน
ชนิดคอนเดนเซอร มีโคมไฟ
สองสวาง จํานวน 2 ตัว 
 

- แทนพูดอเนกประสงค  
(โพเดียม) มเีครื่องขยาย
เสียงในตัว มลีําโพงเสยีงทุม 
ลําโพงเสยีงแหลม กําลังขับ
ไมนอยกวา 60 วัตต มี
ไมโครโฟนชนิดคอนเดน- 
เซอร  มีโคมไฟสองสวาง 
จํานวน   2 ตัว 
 

42,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน  
(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 

- 24 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(ที่เปล่ียนแปลง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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 3  หนา ๙  ขอ 12 
1 โครงการกอสรางถนน

พาราแอสฟลทติกคอน 
กรีต บริเวณชุมชนบาน
โปงพัฒนา หมูท่ี 6 จาก
หนารานอาหารแอด
อินเดียน ถึงหนาซุม
ประตูวัดบานโปงพัฒนา 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

กอสรางถนนพาราแอสฟลท- 
ติกคอนกรีต  
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 160.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.50 เมตร ยาว 260.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
2,230.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)  
 
 
 
 

- 990,๐๐๐ - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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) 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการกอสรางถนน

พาราแอสฟลทติกคอน 
กรีต บริเวณชุมชนบาน
โปงพัฒนา หมูท่ี 6 จาก
หนารานอาหารแอด
อินเดียน ถึงหนาซุม
ประตูวัดบานโปงพัฒนา 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

กอสรางถนนพาราแอสฟลท- 
ติกคอนกรีต  
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 220.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.50 เมตร ยาว 199.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
2,194.50 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)  
 
 

- 990,๐๐๐ - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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 3  หนา 18  ขอ 28 
2 โครงการกอสรางถนน 

คสล.พรอมวางทอ
ระบายนํ้าและบอพัก 
คสล. ถนนเทศบาล ๔ 
ซอย ๔ ชุมชนบานเขา
มัน หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
105.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 512.00 ตาราง
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร จาํนวน 92 ทอน และบ
ยอพัก คสล. ขนาด 1.10 x 
1.10 เมตร จํานวน 11 บอ 
ยาวรวม 105.00 เมตร และ
บอพัก ขนาด 0.50 x 0.50 
เมตร จาํนวน 22 บอ พรอม
ฝาบอพักฝาเหล็ก  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)  
 

- 700,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 27 - 



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

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) 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
2 โครงการกอสรางถนน 

คสล.พรอมวางทอ
ระบายนํ้าและบอพัก 
คสล. ถนนเทศบาล ๔ 
ซอย ๔ ชุมชนบานเขา
มัน หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
105.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 525.00 ตาราง
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร จาํนวน 92 ทอน และ
บอพัก คสล. ขนาด 1.10 x 
1.10 เมตร จํานวน 11 บอ 
ยาวรวม 105.00 เมตร และ
บอพัก ขนาด 0.50 x 0.50 
เมตร จาํนวน 22 บอ พรอม
ฝาบอพักฝาเหล็ก  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)  
 

- 700,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 28 - 



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

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 3  หนา 7  ขอ 7 
3 โครงการกอสรางถนน 

พาราแอสฟลทติกคอนก
รีต บริเวณบาน
บุญยพัฒน ชุมชนหัวเขา
เกตุ หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

กอสรางถนน พาราแอสฟลท 
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 1,800.00 ตาราง
เมตร พรอมตีเสนจราจร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทับกวาง)  

- 960,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
3 โครงการกอสรางถนน 

พาราแอสฟลทติก    
คอนกรีต บริเวณบาน
บุญยพัฒน ชุมชนหัวเขา
เกตุ หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

กอสรางถนน พาราแอสฟลท 
ติกคอนกรีต พรอมช้ันพ้ืนทาง
หินคลุก ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
1,800.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)  

- 960,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 

- 29 - 



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

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 3  หนา 26  ขอ 38 
4 โครงการวางทอระบาย

นํ้าลอดใตถนนเทศบาล 
5 บริเวณสี่แยกหอ
นาฬิกา หมูท่ี 9 และ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

วางทอระบายนํ้าลอดใตถนน
เทศบาล 5 จํานวน 2 จุด  
โดยวางทอระบายนํ้า ค.อร. 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 
เมตร พรอมบอพัก คสล. 
ขนาด 1.80 × 1.80 เมตร 
จํานวน 2 บอพัก และขนาด 
1.80 × 1.30 เมตร จํานวน 
3 บอพัก ยาวรวม 63.00 
เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 
 

342,000 342,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 30 - 



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

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) 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
4 โครงการวางทอระบาย

นํ้าลอดใตถนนเทศบาล 
5 บริเวณสี่แยกหอ
นาฬิกา หมูท่ี 9 และ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

วางทอระบายนํ้าลอดใตถนน
เทศบาล 5 จํานวน 2 จุด  
โดยวางทอระบายนํ้า คอร. 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 
เมตร พรอมบอพัก คสล. 
ขนาด 1.80 × 1.80 เมตร 
จํานวน 2 บอพัก และขนาด 
1.80 × 1.30 เมตร จํานวน 
3 บอพัก ยาวรวม 63.00 
เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 
 

342,000 342,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 31 - 



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

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 3  หนา 17  ขอ 25 
5 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. บริเวณซอยเพชร
ไผทอง ซอย 2 หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
155.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไม
นอยกวา 620.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

- 500,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
5 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. บริเวณซอยเพชร
ไผทอง ซอย 2 หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
155.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไม
นอยกวา 620.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

- 500,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 32 - 



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

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 3  หนา 16  ขอ 23 
6 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. แยกถนนเทศบาล 
2 ชุมชนเพชรไผทองถึง
บานนายอรุณ  พามณี 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
155.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไม
นอยกวา 620.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

- 500,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
6 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. แยกถนนเทศบาล 
2 ชุมชนเพชรไผทองถึง
บานนายอรุณ  พามณี 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
155.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไม
นอยกวา 620.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

- 500,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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 3  หนา 16  ขอ 24 
7 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. บริเวณบานนาย
ประชัน  ประเสริฐสงัข  
ชุมชนคุมไผทอง       
หมูท่ี 8 ซอย 2 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
155.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไม
นอยกวา 620.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

- 500,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
7 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. บริเวณบานนาย
ประชัน  ประเสริฐสังข  
ชุมชนคุมไผทอง       
หมูท่ี 8 ซอย 2 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
155.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไม
นอยกวา 620.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

- 500,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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 3  หนา 22  ขอ 34 
8 โครงการปรับปรุงถนน 

ชุมชนบานสะพานสอง 
ซอย 1 หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน โดยวิธีลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี พรอมตี
เสนจราจร  
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร  
กวาง 5.00 เมตร           
ยาว 102.00 เมตร  
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร   
กวาง 4.00 เมตร            
ยาว 188.00 เมตร        
หนา 0.05 เมตร          
พรอมปรับปรุงบอพัก ขนาด 
1.00 × 1.00 เมตร จํานวน 
20 บอ และบอพักขนาด 
0.50 × 0.50 เมตร จํานวน 
40 บอ หรือพ้ืนท่ีซอมสรางไม
นอยกวา 1,562.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 

- 750,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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) 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
8 โครงการปรับปรุงถนน 

ชุมชนบานสะพานสอง 
ซอย 1 หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน โดยวิธีลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี พรอมตี
เสนจราจร  
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร  
กวาง 5.00 เมตร           
ยาว 102.00 เมตร  
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร   
กวาง 4.00 เมตร            
ยาว 188.00 เมตร        
หนา 0.05 เมตร          
พรอมปรับปรุงบอพัก ขนาด 
1.00 × 1.00 เมตร จํานวน 
20 บอ และบอพักขนาด 
0.50 × 0.50 เมตร จํานวน 
40 บอ หรือพ้ืนท่ีปรับปรุง
ถนนแอสฟลทติกคอนกรตี ไม
นอยกวา 1,232.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 

- 750,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

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 3  หนา 22  ขอ 34 
9 โครงการปรับปรุงถนน 

เทศบาล 2 ชวงขามทาง
รถไฟ ถึงสี่แยกโรงเรียน
วัดปาไผ หมูท่ี 2 โดยวิธี
ลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน โดยวิธีลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต พรอมตีเสน
จราจร และปรับปรุงปากบอพัก 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  
ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ซอมสรางไมนอย
กวา 7,250 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง 

- 3,000,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
9 โครงการปรับปรุงถนน 

เทศบาล 2 ชวงขามทาง
รถไฟ ถึงสี่แยกโรงเรียน
วัดปาไผ หมูท่ี 2 โดยวิธี
ลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต 

เพ่ือใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน โดยวิธีลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรตี พรอมตี
เสนจราจร และปรับปรุงปาก
บอพัก ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร  ยาว 1,450 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปรับปรุงไมนอยกวา 
7,250 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง 

- 3,000,000 - - การ
กอสรางท่ี

ได
มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี 
     5.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

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 
1 โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ดวยโปรแกรมแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน LTAX 3000 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1. เพ่ือใหบุคลากรท่ี
ใหบริการประชาชน
ของเทศบาลไดรับ
ความรูมีทักษะการ
พัฒนาในการนําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน LTAX 
3000 ไปใช
ปฏิบัติงานไดจริง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได
รวดเร็วทันสมัย
ครบถวน 
 
 
 
 

ผูเขารับการฝกอบรม  
100 คน 

45,000 45,000 45,000 45,000 ผลการ
ฝกอบรม

และ
นําไปใชใน

การ
ปฏิบัติงาน   

ไดจริง 

1. ผูบริหารและ
พนักงานเทศบาลมี
ความรูและสามารถใช
งาน LTAX 3000 ได 
2. เทศบาลเมืองทับ
กวางมีเครื่องมือสําหรับ
จัดเก็บภาษีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียน

ทรัพยสิน 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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แบบ ผ.๐๑ 



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

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี 
     5.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ดวยโปรแกรมแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน LTAX 3000 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1. เพ่ือใหบุคลากรท่ี
ใหบริการประชาชน
ของเทศบาลไดรับ
ความรูมีทักษะการ
พัฒนาในการนําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน LTAX 
3000 ไปใช
ปฏิบัติงานไดจริง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได
รวดเร็วทันสมัย
ครบถวน 
 
 
 
 

ผูเขารับการฝกอบรม  
จํานวน 50 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 

54,000 54,000 54,000 54,000 ผลการ
ฝกอบรม

และ
นําไปใชใน

การ
ปฏิบัติงาน   

ไดจริง 

1. ผูบริหารและ
พนักงานเทศบาลมี
ความรูและสามารถใช
งาน LTAX 3000 ได 
2. เทศบาลเมืองทับ
กวางมีเครื่องมือสําหรับ
จัดเก็บภาษีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียน

ทรัพยสิน 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 39- 



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

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี 
     5.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

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 1  หนา 26  ขอ 1 
2 ติดตั้งลูกขายกระจาย

เสียงทางไกลอัตโนมตั ิ
เพ่ือเผยแพรและ
ประชาสมัพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ให
ประชาชนทราบ 
 
 
 

ติดตั้งลูกขายกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ จํานวน 5 
แหงดังน้ี 
1. ชุมชนจัดสรรทับกวาง   
นายสิน วงษไพบูลย 
2. ชุมชนปาแดง 
นางแสงจันทร บุญม ี
3. ชุมชนแผนดินทอง 
  นางบุญเกิด สวนบุญ 
4. ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 
นางสํารวย  หาประโคน 
5. ชุมชนสะพานสาม  
นางทับทิม  นอยเสนา 
 
 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 
10 ของ
พ้ืนท่ีรับ
ขอมูล

ขาวสาร
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในชุมชน
ไดรับขอมลูขาวสารเพ่ิม
มากข้ึน 

กองวิชาการ
และแผนงาน  
(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

- 40 - 



 
รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
  บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ - ซื้อและติดตั้งลูกขายกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมตั ิ

ซื้อและตดิตั้งลูกขายกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมตัิ ชนิด
ไรสาย จํานวน 5 ชุด พรอม
อุปกรณครบชุด 
 

- 250,000 250,000 250,000 กองวิชาการ
และแผนงาน  
(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตรจังหวัด  : การพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี 
     5.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

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 3  หนา 30  ขอ 1 
3 ติดตั้งลูกขายระบบ

กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัต ิ

เพ่ือเผยแพรและ
ประชาสมัพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ให
ประชาชนทราบ 
 

ติดตั้งลูกขายกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ จํานวน 30 
จุด  
 
 

2,300,000 - - - รอยละ 10 
ของพื้นที่รับ

ขอมูล
ขาวสาร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนภายในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองทับ
กวาง ไดรับทราบขอมลู
ขาวสารของราชการการ
อยางท่ัวถึง 

กองวิชาการและ
แผนงาน  

(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ) 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
   

บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ - ซื้อและติดตั้งลูกขายกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมตั ิ

ซื้อและตดิตั้งลูกขายระบบ
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติพรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 30 จุด            

2,300,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน  
(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ) 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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แบบ ผ.๐๘ 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 54  ขอ ๓4 
1 การศึกษา ครุภณัฑกีฬา ครุภณัฑ - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง เพ่ือนําไปตดิตั้งท่ี
บริเวณชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 
ใหประชาชนในชุมชนและท่ี
อยูใกลเคียงไดมาใชออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  
ประกอบดวย 
1. อุปกรณบริหารหัวไหล  
จํานวน 1 เครื่อง 
2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว 
จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด  
จํานวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณนวดหลัง  
จํานวน 1 เครื่อง 
5. อุปกรณบริหารหัวไหลและ
หนาอก จํานวน 1 เครื่อง 
6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา  
จํานวน 1 เครื่อง 
7. อุปกรณเอนปนจักรยาน 
จํานวน 1 เครื่อง  
8. อุปกรณปนกรรเชียงบก  
จํานวน 1 เครื่อง 
9. ปายแสดงวิธีการเลน 
จํานวน 8 ปาย    
*พรอมติดตั้ง 
 

 -   500,000   -   -  กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 การศึกษา ครุภณัฑกีฬา ครุภณัฑ - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง เพ่ือนําไปตดิตั้งท่ี
บริเวณชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 
ใหประชาชนในชุมชนและท่ี
อยูใกลเคียงไดมาใชออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  
ประกอบดวย 
1. อุปกรณบริหารหัวไหล  
จํานวน 1 เครื่อง 
2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว 
จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด  
จํานวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณนวดหลัง  
จํานวน 1 เครื่อง 
5. อุปกรณบริหารหัวไหลและ
หนาอก จํานวน 1 เครื่อง 
6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา  
จํานวน 1 เครื่อง 
7. อุปกรณเอนปนจักรยาน 
จํานวน 1 เครื่อง  
8. อุปกรณปนกรรเชียงบก  
จํานวน 1 เครื่อง 
9. ปายแสดงวิธีการเลน 
จํานวน 8 ปาย    
*พรอมติดตั้ง 
 

500,000 -   -   -  กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครภุัณฑ 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดเดิม  ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 55  ขอ ๓56 
2 การศึกษา ครุภณัฑกีฬา ครุภณัฑ - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง เพ่ือนําไปตดิตั้งท่ี
บริเวณทางเขาชุมชนสะพาน
สาม หมูท่ี 4 ใหประชาชนใน
ชุมชนและท่ีอยูใกลเคียงไดมา
ใชออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  
ประกอบดวย 
1. อุปกรณบริหารหัวไหล  
จํานวน 1 เครื่อง 
2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว 
จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด  
จํานวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณนวดหลัง  
จํานวน 1 เครื่อง 
5. อุปกรณบริหารหัวไหลและ
หนาอก จํานวน 1 เครื่อง 
6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา  
จํานวน 1 เครื่อง 
7. อุปกรณเอนปนจักรยาน 
จํานวน 1 เครื่อง  
8. อุปกรณปนกรรเชียงบก  
จํานวน 1 เครื่อง 
9. ปายแสดงวิธีการเลน 
จํานวน 8 ปาย    
*พรอมติดตั้ง 
 

 -   500,000   -   -  กองการศึกษา 
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บัญชีครภุัณฑ 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง 
2 การศึกษา ครุภณัฑกีฬา ครุภณัฑ - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง เพ่ือนําไปตดิตั้งท่ี
บริเวณทางเขาชุมชนสะพาน
สาม หมูท่ี 4 ใหประชาชนใน
ชุมชนและท่ีอยูใกลเคียงไดมา
ใชออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  
ประกอบดวย 
1. อุปกรณบริหารหัวไหล  
จํานวน 1 เครื่อง 
2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว 
จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด  
จํานวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณนวดหลัง  
จํานวน 1 เครื่อง 
5. อุปกรณบริหารหัวไหลและ
หนาอก จํานวน 1 เครื่อง 
6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา  
จํานวน 1 เครื่อง 
7. อุปกรณเอนปนจักรยาน 
จํานวน 1 เครื่อง  
8. อุปกรณปนกรรเชียงบก  
จํานวน 1 เครื่อง 
9. ปายแสดงวิธีการเลน 
จํานวน 8 ปาย    
*พรอมติดตั้ง 
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