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แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
ของเทศบาลเมืองทับกวาง  ตําบลทับกวาง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

**************** 

สวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
**************** 

1. ดานกายภาพ 

 1.1 ท่ีตั้ง 
ท่ีตั้งสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  ตําบลทับกวางต้ังอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอแกงคอยหาง

จากตัวอําเภอประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  และตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสระบุรี โดยอยูหาง
จากจังหวัดสระบุรีประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร 

 

         
 

อาณาเขต  ตําบลทับกวางมีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๑๐๑  ตารางกิโลเมตร  และมีเขตติดตอกับตําบล  
และอําเภอใกลเคียง  ดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลทาคลอ    อําเภอแกงคอย 
  - ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลชําผักแพว    อําเภอแกงคอย 
  - ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลมิตรภาพ    อําเภอมวกเหล็ก 
  - ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลตาลเดี่ยวและตําบลบานปา  อําเภอแกงคอย 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ  พ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองทับกวางสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบสูง 

และภูเขา 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   

อากาศของตําบลทับกวางมีลักษณะ  ฤดูรอนคอนขางรอนและในฤดูหนาวจะคอนขางเย็น  
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  ๔๐  องศาเซลเซียส  ต่ําสุด  ๒๓.๔  องศาเซลเซียส   

1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในตําบลทับกวาง  จะเปนดินเหนียวท่ีสามารถกักเก็บน้ําไดดี  เหมาะแกการทํา 

เกษตรกรรม                 
 
2.ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  เทศบาลเมืองทับกวาง มีพ้ืนท่ี 101 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน  10 หมูบาน  
32  ชุมชน  ประกอบดวย 

1. ชุมชนบานปาแดง     17.  ชุมชนหนองบัวบาน 
2. ชุมชนบานเขามัน     18.  ชุมชนหนองผักบุง 
3. ชุมชนบานใหม (ผาเสด็จ)     19.  ชุมชนบานโคกพัฒนา 
4. ชุมชนบานริมภู      20.  ชุมชนมิตรภาพรวมใจ 
5. ชุมชนเพชรไผทอง     21.  ชุมชนบานสะพานสอง 
6. ชุมชนบานไทย      22.  ชุมชนหินดาดพัฒนา 
7. ชุมชนหนองปู 93     23.  ชุมชนดินสอพอง 
8. ชุมชนหนาวัดเขามัน     24.  ชุมชนคุมไผทอง 
9. ชุมชนบานเหนือวัดทับกวาง    25.  ชุมชนเฟองฟา 
10. ชุมชนสะพานสาม      26.  ชุมชนทับกวาง 
11. ชุมชนบานใหม      27.  ชุมชนนิคมพัฒนา 
12. ชุมชนหัววังยาว      28.  ชุมชนเจริญพร 
13. ชุมชนบานซับบอนพัฒนา     29.  ชุมชนบานจัดสรรทับกวาง 
14. ชุมชนแผนดินทอง     30.  ชุมชนบานถํ้าพัฒนา 
15. ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา     31.  ชุมชนบานเกษตรสัมพันธ 
16. ชุมชนบานโปงพัฒนา     32.  ชุมชนบานน้ําพุ 

 
2.2  การเลือกตั้ง 

เทศบาลเมืองทับกวาง หลังจากท่ีไดยกฐานะจากสุขาภิบาลข้ึนมาเปนเทศบาลเม่ือวันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๔๒  และเม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม  2555  เทศบาลตําบลทับกวาง  ไดยกฐานะจากเทศบาลตําบล        
เปนเทศบาลเมือง  ในปจจุบันโดยการนําของนายสมหมาย  แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรี   ซ่ึงไดรับการ
เลือกตั้งเม่ือวันท่ี  28  มีนาคม  2564 ไดเขามาบริหารงานในเทศบาลเมืองทับกวาง  โดยประกอบดวยคณะ
ผูบริหารดังนี้ 
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คณะผูบริหาร  ประกอบดวย 
-  นายสมหมาย  แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรี  
-  นายบุญสง      แดงประเสริฐ     รองนายกเทศมนตรี        
-  นายเกียรติศักดิ์ จันทรวิจิตร     รองนายกเทศมนตรี   
-  นายวินัย  สวางอารมณ  รองนายกเทศมนตรี   
- นายมีเชาว  มะลิซอน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
- นายสมคิด  รุจิจิตร   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- นายประสพสุข บุดดาพันธ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ฝายสภาเทศบาลประกอบไปดวย  
- นางวิบูลยศิริ      บุญพัฒน  ประธานสภาเทศบาล 
- นายประสงค  เงินแกว   รองประธานสภาเทศบาล 
- นายประพัฒน เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายไพบูลย  ชมทว ี   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางสมบัต ิ  รัตนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายชาณุพงศ บุดดาพันธ          สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายธณัท  บํารุงราษฎร  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายจันที  สีมาลา   สมาชิกสภาเทศบาล 
- น.ส.ชุติมันต  นะพุทธะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายสมาน  แกนพุทธา  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายทะนง  พะวงจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางสมพร  เพ็งแพง   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายวัสสธนภูมิ จันทรรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายพรมมา  นอยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาล 
- ฃนายวิทยา  การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางประนอม  จิวาลักษณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
-    นางสมใจ  คําสัตย   สมาชิกสภาเทศบาล 

 โครงสรางสวนการบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
1. สํานักปลัดเทศบาล    2.  กองคลัง 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  4.  กองชาง 
5. กองการศึกษา    6.  กองสวัสดิการสังคม 
7. กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  8.  กองการเจาหนาท่ี 
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3.  ประชากร 
 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 - 5 ป) 

 ป  
จํานวนประชากรเขตตําบลทับกวาง 

ชาย หญิง รวม 

พ.ศ. 2560 9,562 9,606 19,168 
พ.ศ. 2561 9,667 9,758 19,425 
พ.ศ. 2562 9,752 9,784 19,536 
พ.ศ. 2563 9,848 9,866 19,714 
พ.ศ. 2564 9,894 9,912 19,ฃ806 

(ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป) 
 

 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชวงอายุ 
เพศ  

ชาย หญิง รวม 
นอยกวา 1 ป 86 86 172 
1 – 10 ป   1,370 1,323 2,693 
11 – 20 ป 1,409 1,270 2,679 
21 – 30 ป 1,539 1,544 3,083 
31 – 40 ป 1,410 1,411 2,821 
41 – 50 ป 1,583 1,551 3,134 
51 – 60 ป 1,468 1,457 2,925 
61 – 70 ป 716 826 1,542 
71 – 80 ป 285 367 652 
81 – 90 ป 97 135 232 
91 – 100 ป 16 25 41 
มากกวา 100 ป 1 3 4 

รวม 9,894 9,912 19,806 
(ขอมูล ณ พฤษภาคม  2564) 

 
4.  สภาพสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
  เทศบาลเมืองทับกวางมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน  ๒  แหง คือ 

๑. โรงเรียนเทศบาลทับกวาง  ๑  (สมุหพรอม) 
๒. โรงเรียนเทศบาลทับกวาง  ๒  (จิตรประไพชาเลต) 

และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน  ๒  ศูนย  คือ 
๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปาไผ) 
๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (จิตประไพชาเลต) 
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และมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน  ๖  แหง  คือ 
1. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
2. โรงเรียนวัดปาไผ 
3. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ 
4. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห ๒ 
5. โรงเรียนบานซับบอน 
6. โรงเรียนบานหนองผักบุง 

 
4.2 สาธารณสุข 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีศูนยบริการสาธารณสุข  จํานวน  ๑  แหง คือ  ศูนยบริการ
สาธารณสุขตําบลทับกวาง  และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตเทศบาล จํานวน  ๒ แหง  คือ  
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทับกวาง 
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองผักบุง 
 

 4.3  อาชญากรรม 
แบบรายงานอันดับคดีอาญา  5  กลุม  เปรียบเทียบยอนหลัง 3  ป 

 

ประเภทคดี 

ประจําป  
พ.ศ.2561 

ประจําป  
พ.ศ.2562 

ประจําป  
พ.ศ.2563 

เกิด 

(คดี) 
จับ 

(คดี) 
จับ 

(%) 
เกิด
(คดี) 

จับ 

(คดี) 
จับ 

(%) 
เกิด
(คดี) 

จับ 

(คดี) 
จับ 

(%) 
1. คดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ 1 1 100% - - - - - - 

2. คดีชีวิต รางกาย  และเพศ 9 8 88.89% 9 9 100% 1 1 100% 

3. คดีประทุษรายตอทรัพย 15 1 93.34% 2 2 100% 16 14 87.50% 

4. คดีท่ีนาสนใจ 2 2 100% - - - - - - 

5. คดีรัฐเปนผูเสียหาย  167 167 100% 238 238 100% 260 260 100% 

รวม 194 192 98.97% 249 249 100% 277 275 99.28% 
 

 * ขอมูลจากสถานีตํารวจภูธรแกงคอย 
 
4.4   ดานยาเสพติด 
 มีจํานวนผูผานการบําบัดยาเสพติด  จํานวน  20  ราย  ในป 2564 
 
๔.5  ดานสังคมสงเคราะห 
 เทศบาลเมืองทับกวางไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะหโดยการ 
   จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน  2,055  ราย 
 เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน    435  ราย     
 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน      16   ราย 
 และมีโครงการชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล   
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคม 
  ตําบลทับกวาง  มีเสนทางการคมนาคมท้ังทางรถยนตและรถไฟเปนทางผานท่ีจะเดินทางไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)  เปนเสนทางคมนาคมหลัก     
ของตําบลภายในตําบลมีเสนทางคมนาคมเชื่อมติดตอระหวางหมูบานอยางท่ัวถึง 
 

5.2 การไฟฟา 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกงคอย  ไดใหบริการจําหนายกระแสไฟฟาใหแกประชาชนภายใน 

ตําบลทับกวาง   จํานวน 5,558   ราย  โดยจําหนายรวม   130.90   ลานหนวย   ใหแก   
 

ประเภทผูใชไฟฟา จํานวนราย จาํนวน (หนวย/เดอืน) 
ท่ีอยูอาศัย 5,239 1,800,000.00 

สถานธุรกิจอุตสาหกรรม 109 128,700,000.00 

สถานท่ีราชการและสวนสาธารณะ 16 150,000.00 

อ่ืนๆ  (ไฟฟาพิเศษกอสราง) 194 250,000.00 

รวม 5,558 130,900,000.00 
ท่ีมา: ขอมูลจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกงคอย 

 
5.3 การประปา 

 ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลเมืองทับกวางใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคมวกเหล็ก  
หรือประปาหมูบาน 
สํานักงานประปา/เขตจําหนาย

นํ้า 
จํานวน
ผูใชนํ้า 

ปริมาณนํ้า 
จําหนาย 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณนํ้า
จําหนาย 

(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณนํ้า 
จําหนาย 

(ลบ.ม./ป) 
สํานักงานประปามวกเหล็ก  

เขตจายน้ําทับกวาง 
3,261 3,500 105,000 1,260,000 

ท่ีมา :  ขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 
 

5.4  โทรศัพท 
 สวนบริการลูกคาอําเภอแกงคอย  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ไดพัฒนาระบบการติดตอสื่อสาร
ทางดานโทรคมนาคมอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหสอดคลองและทันตอความตองการของประชาชน  โดยไดพัฒนา
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง  ท้ังแบบมีสาย  และแบบไรสาย  เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการใหบริการ   
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ตารางการพัฒนาระบบการติดตอส่ือสารทางดานโทรคมนาคมอยางตอเนือ่ง 
 

ชุมสายท่ีเปดใชบริการ จํานวน หมายเหตุ 

1.ธุรกิจ 350  

2.บานพัก 140  

3.สวนราชการ 51  

4.โรงเรยีน 10  

5.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 3  

6.โทรศัพทสาธารณะ -  

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 815  

บริการ 3 G -  

ICT Free Wi-Fi  -  

One Tablet Per Child -  

ท่ีมา : สวนบริการลูกคาอําเภอแกงคอย  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 

5.5  ระบบโลจิสติกส (Logistics)  หรือการขนสง 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีท่ีทําการไปรษณียจํานวน  ๑  แหง  คือท่ีทําการไปรษณียทับกวาง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตรกรรม  
ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ  
- ปลูกขาว     จํานวน   16   ราย    พ้ืนท่ีเพาะปลูก จํานวน    152   ไร 
- ปลูกขาวโพด     จํานวน   42   ราย    พ้ืนท่ีเพาะปลูก จํานวน 2,845   ไร 
- ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน   42   ราย    พ้ืนท่ีเพาะปลูก จํานวน    205   ไร 
- ปลูกออย  จํานวน   42   ราย    พ้ืนท่ีเพาะปลูก จํานวน      73   ไร 
 
๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ไมมีการประมง) 
 

6.3 การปศุสัตว  
สวนใหญเปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม    

เชน  โคนม โคเนื้อ กระบือ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสุกร และไก ซ่ึงทําในรูปแบบฟารม 

6.4 การบริการ 
หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
-  ปมน้ํามัน     จํานวน      5   แหง 

  -  ปมกาซ  LPG   จํานวน     1 แหง 
  -  ปมกาซ  NGV   จํานวน     1 แหง 
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6.5 การทองเท่ียว 
สถานท่ีทองเท่ียวในตําบลทับกวาง 
วัดถ้ําพระโพธิสัตว  หมูท่ี ๑๐ ต.ทับกวาง  อ.แกงคอย  จ.สระบุรี  เดิมชื่อ “ถํ้าพระงาม” หรือ         

“ถํ้าน้ําพุ”  ภายในถํ้ามีภาพจําหลักสมัยทวารวดี เปนภาพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท แสดงธรรม
ทามกลาง เหลาเทพ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และเทพองคอ่ืนๆ ศิลปะแบบทวารวดี นอกจากนี้ ภายในถํ้ายังมี   
หินงอกหินยอย บริเวณโดยรอบมีน้ําตก ยังมีถํ้าธรรมทัศน ถํ้าลุมพินี ถํ้าสงัดเจดียและสวนหิน ปจจุบันยังมีโบสถ 
ท่ีสวยงามเชน ศาลาธรรมเจดียทรงลังกา 
   ผาเสด็จ  หมูท่ี ๕ ต.ทับกวาง  อ.แกงคอย  จ.สระบุรี  ปจจุบันคือ “สถานีรถไฟผาเสด็จ”      
เดิมเปนสถานท่ีท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ ไดเสด็จประพาสโดยรถไฟมาลงท่ีอําเภอ
แกงคอยเนื่องจากการสํารวจเสนทางรถไฟสายแกงคอย – มวกเหล็กของวิศวกรชาวฝรั่งเศส ไดพบวามีกอนหิน
ขนาดใหญเปนชะงอนยื่นออกมาขวางเสนทาง พยายามอยางไรก็ไมอาจระเบิดทําลาย เพ่ือท่ีจะทําทางรถไฟไดมี
คนงานเสียชีวิตระหวางการกอสรางเปนจํานวนมาก จนกระท่ังความทราบถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ จึงไดทรงเสด็จมาเม่ือ วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดทรงลงพระปรมาภิไธยยอ 
“จปร.” “ส.ผ.” รศ.๑๑๕ ไวบนกอนหินนั้น อยูจนกระท่ังปจจุบันนี้ 
  ถ้ําประกายแกว  หมูท่ี ๕ ต.ทับกวาง  อ.แกงคอย  จ.สระบุรี  เปนถํ้าท่ีมีความสวยงาม มีหินงอก        
หินยอย 
 

6.6  การอุตสาหกรรม 
  ตําบลทับกวางมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ   

รายช่ือผูประกอบการในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือบริษัท 
๑ บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
๒ บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
๓ บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร  จํากัด (มหาชน) 
4 บริษัททีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย  จํากัด (มหาชน) 
5 บริษัทฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
6 บริษัทเคมีแมน จํากัด 

7 บริษัทซันไชน เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 

8 บริษัทซันไชน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

9 ฯลฯ 
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6.7  การพาณิชย และกลุมอาชีพ 
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

๑. ถ่ัวทอดสมุนไพร    ผลิตโดย  นางสมใจ    มีเจตนา 
๒. กระเปาสานเสนพลาสติก  ผลิตโดย   นางทับทิม  นอยเสนา 
3. ผาปดจมูก  ผาวน   ผลิตโดย   นางสาววนิดา  พริ้งไพเราะ 
4. หมูฝอย    ผลิตโดย  นางสาวประภาพร พามะณี 
5. พริกแกง    ผลิตโดย   นางสาวสมพร  เผื่อนจันทึก 
6. น้ํามันเหลือง    ผลิตโดย   นางสาวกฤตกนก เลี่ยวไพโรจน 
7. กระถางปูนปน   ผลิตโดย   นางคํากอง  ปลิงประโทก 

 
6.8 แรงงาน 

แรงงานรับจางสวนใหญเปนแรงงานมาจากตางจังหวัดและเปนแรงงานตางดาว  ซ่ึงจะเปน
ลูกจางในภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เนื่องจากในพ้ืนท่ีตําบลทับกวางมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.๑  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนสวนใหญในตําบลทับกวาง  นับถือศาสนาพุทธ 
 
7.2  ประเพณแีละงานประจาํป 
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ไดมีการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน ไดแก   

  -  ประเพณีลอยกระทง    
   -  ประเพณีสงกรานต   
   -  เทศกาลวันข้ึนปใหม  
   -  เทศกาลเขาพรรษา              

-  การบรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอน   ซ่ึงคงไวดวยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ังสิ้น 
 

 7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น /ภาษาทองถิ่น 
ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ไดสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน       

ในดานตางๆ ไดแก  การทําถ่ัวทอดสมุนไพร  การทําหมูสวรรค  การทํากระเปาสานเสนพลาสติก การทําหมอน
ฟกทอง , ผาปดจมูก , ผาวน  และการทําพริกแกง , น้ําพริก 

  ภาษาถิ่น  ประชาชนสวนใหญในตําบลทับกวางจะใชภาษากลางและภาษาทองถ่ิน คือ       

ภาษาลาว  เนื่องจากทับกวาง  ซ่ึงแตเดิมเรียกวา  บานลาว  ซ่ึงเปนหมูบานท่ีมีเชื้อสายบรรพบุรุษท่ีสืบ
เนื่องมาจากลาวอพยพท่ีพระเจากรุงธนบุรีโปรดเกลา ใหตอนมาจากนครเวียงจันทร  ภาษาท่ีใชจึงมีสองภาษาคือ
ภาษากลาง และภาษาลาว 
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 7.4  OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สินคาท่ีข้ึนชื่อของตําบลทับกวาง  ประกอบดวย 

๑. ถ่ัวทอดสมุนไพร     
๒. กระเปาสานเสนพลาสติก   
3. ผาปดจมูก  ผาวน    
4. หมูฝอย     
5. พริกแกง     
6. น้ํามันเหลือง    
7. กระถางปูนปน    

 
8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.1  น้ํา  
เทศบาลเมืองทับกวาง  มีแหลงน้ํา  จํานวน  3  แหง  คือ 

-  อางเก็บน้ําบานถํ้า 
-  อางเก็บน้ําบานหัวเขา 
-  คลองบานไทย 

ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลเมืองทับกวางใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคมวกเหล็ก หรือ
ประปาหมูบาน  ในการอุปโภค  บริโภค 

 
  8.2  ปาไม 

เทศบาลเมืองทับกวาง  มีปาไม  จํานวน  4 แหง  คือ 
 - ปาสงวนแหงชาติ  ปาทับกวางและปามวกเหล็ก  แปลงท่ี  1 

- ปาสงวนแหงชาติ  ปาทับกวางและปามวกเหล็ก  แปลงท่ี  2 
- ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาโกงและปาเขาถํ้าเสือ 
- ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระ 

  
8.3 ภูเขา 

  พ้ืนท่ีสวนใหญของตําบลทับกวางจะมีภูเขาลอมรอบ  ภู เขาจึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ
ประกอบดวย 
  -  เขาหินดาด   -  เขาภูเพ 
  -  เขาไมนวล   -  เขาแกว 
  -  เขามัน   -  เขานอย 
  -  เขาเกตุ 
 
 8.4  ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ 
  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของตําบลทับกวางคือ ภูเขาและปาไม ซ่ึงทรัพยากรตางๆ  ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวางมีความอุดมสมบูรณทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี  
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สวนที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
**************** 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร
ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะ            

อันประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ   

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง      
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
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สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปนตนมา
ไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศ       

ในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผล
ใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ 

หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอป   
ในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ         

และสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนํา
เทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะ    

ท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญ    

ตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพ
การใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ    
ระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาด      

ความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลือง       
และเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

       ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ      

การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อม่ัน   

ในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถหลัก
เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

      ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก   

ท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติ
ตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทาง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศ     

ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

 



 - 13 - 
 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

         แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ี ต้ังท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค        

และเปนประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดน    

กับประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ      
ท่ีอาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชน
กับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวาง    
กลุมประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยาย   

ข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกร   
ท่ีไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ 

ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุม
เศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 
                  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวา
จะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็ง
ข้ึน แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิ   การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมี
ความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลาย
ของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

         นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔          

จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน        

อยางตอเนื่อง รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน
ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลย ี     

ท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 

        ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ิน      

มีความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
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โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน 

ท้ังนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศ
ไทยจะยังคงเปนประเทศผูรบัของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะ
อาจมีแรงจูงใจในการยายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความ
รุนแรงมากข้ึน ซ่ึงจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมไทย 

       นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึน       

ท้ังในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความม่ันคงดานอาหาร
และน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละ
ประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ัง
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงาน
และอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขน
และเขมงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีสําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนา       
ท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 

     แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในสวนของการจาง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดาน
อ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเคลื่อนยาย
อยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ การปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม
ท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ํา
ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไมมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ท่ีคาด
วาจะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิก
ผันท่ีจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรู
สมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกลาวจะสงผลตอท้ังการจางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงาน
ท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเสี่ยงตอความม่ันคงและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน       
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ท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปจจัยท้ังหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

          จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ    

ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลง        
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนา        
ท่ีเก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ีเปนการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตอง
มีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถ
รูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีม่ันคง สรางรายได ทามกลาง          
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง     
อยางรวดเร็วซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไปพรอมกัน ท้ังในสวนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย       

ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนา
บนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม    

ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

  นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงานและ
อาหาร การรักษาไวซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพ  

การแขงขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาค  

และระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซ่ึงจะกอใหเกิดการสราง
พลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับ
มาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตอง
เรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง     
มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคีและลดความ
ขัดแยงภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 
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  ดังนั้น ภายใตเง่ือนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนา     
ท่ีรอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพ่ือใหเกิดการปรับตัวซ่ึงจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนา   
ใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตองบรรลุ พรอมท้ัง            
แนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ      

โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ        

เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางม่ันคง      
ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
                    ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคง
ในทุกมิต ิท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคง
เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน    

มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

                  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
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ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

                 โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ     
    ทรพัยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาต ิ

๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(๒) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ     
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     ความม่ันคงของชาต ิ

(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
     รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมูลคา 

(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 

(๔) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
     ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

     ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา 
     ประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 

(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง   
     และการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน 

     ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
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(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ 

     ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ 

     เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก 

     ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 

     มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 

(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย 

     เสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทําข้ึน  
ในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกัน
มากข้ึน โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได
อยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศ         
สูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ   
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)        
ซ่ึงเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศน    
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอ
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตร     
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดาเนินการ
ใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม     
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
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ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกํากับให       
การพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี               
๖ ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ 

ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุมภาคกลางตอนบนภาค 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  (พ.ศ.2562-2565)  ฉบับทบทวน  พ.ศ.2564 
(จังหวัดชัยนาท  พระนครศรีอยธุยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงหบุรี  อางทอง) 
วิสัยทัศน  “ลุมน้ําแหงประวัติศาสตร  ศูนยกลางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน” 

ประกอบดวย  4  ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การตลาด  โดยใชนวัตกรรมยกระดับสินคาเกษตรการ 

แปรรูปอุตสาหกรรม  และผูประกอบการ  SME 4.0 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ฟนฟูยกระดับแหลงทองเท่ียว  กิจกรรมเท่ียว  ผลิตภัณฑชุมชนและปรับปรุงสิ่งอํานวย 

ความสะดวก ความปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากลเพ่ือสรางความประทับใจ 

แกนักทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  มลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิม 

จากผักตบชวา  โดยใชนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบโครงขายคมนาคม  Logistic  พัฒนาสภาพแวดลอม ขยะมูลฝอยและ 

การจัดการเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผูประกอบการ SME ท้ัง
ภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0  

วัตถุประสงค  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ปศุสัตว และอาหารปลอดภัยดวยเทคโนโลยี/ 

นวัตกรรมใหไดมาตรฐาน  

2. สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร ปศุสัตวและอาหารปลอดภัยดวยเทคโนโลยี/นวัตกรรม  

3. ยกระดับสถานประกอบการและผูประกอบการ SME กลุมจังหวัดดวยเทคโนโลยี/ 
นวัตกรรม เพ่ือการแขงขันทางการตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 

 

เปาหมาย 

1. เกษตรกรมีรายไดจากภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

2. ผูประกอบการ SME  ไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 

 1. เกษตรกรมีรายไดจากภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 

 2. จํานวนผูประกอบการ SME ไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา  

1. ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี/นวัตกรรม ดานกระบวนการผลิต การแปรรูป  

การตลาดสําหรับสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน  

2. ยกระดับศักยภาพการแขงขันของสถานประกอบการและผูประกอบการ SME ภาคเกษตร  
อุตสาหกรรมตอบสนองตลาดผูบริโภคอยางกวางขวาง 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : ฟนฟูและยกระดับแหลงทองเท่ียว กิจกรรมทองเท่ียว ผลิตภัณฑชุมชนและ
ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการทองเท่ียวเพ่ือสรางความประทับใจ      

แกนักทองเท่ียว  

วัตถุประสงค  
1. ฟนฟูและยกระดับแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินให ได 

มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน  

2. พัฒนาและยกระดับสินคา ผลิตภัณฑชุมชน ธุรกิจบริการ ใหไดมาตรฐานทางการตลาด  

ภายในและตางประเทศ  

3. เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  

และสรางรายไดจากการทองเท่ียว 

เปาหมาย 

1. แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไดรับ การรับรองมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. ผลิตภัณฑชุมชนและธุรกิจบริการไดรับการรับรอง มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

3. สงเสริมการตลาดเชิงรุกเพ่ือสรางการรับรูนําไปสู การเดินทางทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

ตัวช้ีวัด 

 1. จํานวนแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ี ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

การทองเท่ียว 

2. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนไดรับการรับรองมาตรฐาน เพ่ิมข้ึน 

3. รอยละของจาํนวนนักทองเท่ียวของกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

4. รอยละของรายไดจากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด เพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา  

1. ฟนฟูและดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

2. พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชนและธุรกิจบริการใหไดรับการรับรองมาตรฐาน  

เพ่ือการสรางรายไดอยางยั่งยืน  

3. สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวท่ีทันสมัยอยางท่ัวถึง 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุมน้ําเจาพระยา/ปาสักในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน อยางสมดุลและย่ังยืน  

วัตถุประสงค  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในเขตลุมน้ําเจาพระยา/ปาสัก เพ่ือปองกันและ แกไข 

ปญหาอุทกภัยและภัยแลง อยางเปนระบบเพ่ือสรางความสมดุลและยั่งยืน  

2. รักษา อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ําของลุมน้ําเจาพระยา/ปาสัก  

ใหอยูในสภาวะท่ีเหมาะสมและยั่งยืน 
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เปาหมาย 

1. การบริหารจัดการน้ําในเขตลุมน้ําเจาพระยา/ปาสัก สามารถปองกันและแกไขปญหา 
อุทกภัยและภัยแลง อยางเปนระบบเพ่ือสรางความสมดุลและยั่งยืน 

  2. คุณภาพน้ําในลุมน้ําเจาพระยา/ปาสักไดมาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัด 

  1. พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมและการขาดแคลนน้ํา ลดลง เม่ือเทียบกับปฐาน 

2. คาดัชนีคุณภาพน้ํา (WQI) ของแมน้ําเจาพระยา/ปาสักใน กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปฐาน 

แนวทางการพัฒนา  
1. บริหารจัดการทรัพยากรน าแบบมีสวนรวมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนอยาง 

มีประสิทธิภาพ  

2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ําในลุมน้ําเจาพระยา/ปาสัก ของกลุมจังหวัดภาคกลาง  
ตอนบน ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทางน้ําอยางยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมโลจิสติกส ขนสงมวลชน เพ่ือสงเสริม ดาน
เศรษฐกิจ  

วัตถุประสงค  
พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในการขนสงและการกระจายสินคา       

ใหสะดวกรวดเร็ว เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันตามแหลงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเท่ียว       

ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 

เปาหมาย 

ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนรองรับการขยายตัว   

ของเมืองและชุมชน และระบบโลจิสติกส 
ตัวช้ีวัด 

สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาขนสง สถานท่ีเก็บ สินคา และการคมนาคมตอผลิตภัณฑมวล
รวมกลุมจังหวัด ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา  
1. สงเสริมการพัฒนาเสนทางและรูปแบบการขนสงเพ่ือเชื่อมตอระหวางแหลงผลิตสินคากับ โครงขาย

คมนาคมหลักเพ่ือลดตนทุนการสงสินคาโดยรวม  

2. บริหารจัดการโครงขายคมนาคมใหมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี  
แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

วิสัยทัศน  : เมืองการคาการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ  สังคมแหงความสุข 

พันธกิจ 

1. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยและ  
    เปนธรรมในสังคม 

3. จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริมและชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอยโอกาส เพ่ือให ไดรับ
ความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
4. จัดใหมีการบริการภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอภาครวดเร็วและมี คุณภาพ 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ มอบหมายหรือท่ี
มีกฎหมายกําหนด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด :  
1. รายไดจากการสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 5 

2. รายไดจากการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอ      

    สิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 16 

เปาประสงค : การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ : มีจํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้ 
1) เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2) พัฒนายกระดับศักยภาพดานการทองเท่ียวแบบทางเลือกสอดคลองกลุมเปาหมายเฉพาะ 

3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสท่ีเอ้ือตอการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การคา
และบริการ 

4) พัฒนาสภาพแวดลอมสูความเปนเมืองนาอยู 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของกระบวนการผลิตสินคาและบริการสู
มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด :  
1. สินคาและบริการท่ีไดรับรองมาตรฐานสินคาสากลเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 85 

2. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินท่ีไดรับมาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ 
เปาประสงค : ตางประเทศใหความเชื่อม่ันในสินคาและบริการของจังหวัด 

กลยุทธ : มีจํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีมาตรฐาน 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
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3) สงเสริมการพัฒนายกระดับฝมือแรงงานสอดคลองกับภาคการผลิตสาขาเปาหมาย เฉพาะ 

4) สงเสริมการขยายชองทางการตลาดและการประชาสัมพันธสินคาและบริการท่ีทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย 

ตัวช้ีวัด :  
1. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด ลดลงคิดเปนรอยละ 25 

2. จํานวนอุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ ลดลงคิดเปนรอยละ 35 

3. ครอบครัวอบอุนตามเกณฑท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยกําหนด 
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 85 

4. หมูบานท่ีผานเกณฑการจัดระดับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 90 

เปาประสงค : ประชาชนอยูในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 

กลยุทธ : มีจํานวน 3 กลยุทธ ดังนี้ 
1) เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2) สงเสริมสังคมแหงคุณภาพสอดคลองตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน 

3) เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู และดํารงชีวิตแบบพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : เสริมสรางระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด :  
1. ประชากรท่ีเขาถึงบริการดานสวัสดิการสังคม คิดเปนรอยละ 95 

2. จํานวนขอรองเรียนในการใหบริการท่ีลดลง คิดเปนรอยละ 90 

เปาประสงค : ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึง 
กลยุทธ : มีจํานวน 3 กลยุทธ ดังนี้ 

1) สงเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถวนหนา 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 2.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 

  “ทับกวางนาอยู เศรษฐกิจกาวหนา สังคมกาวไกล พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน” 
 Be livable Tubkwang, progress economic, develop society and step into ASEAN 

 2.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา   ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง  จึงกําหนดยุทธศาสตร  
เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  กลยุทธกรพัฒนา  เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตรง
ตามเปาหมายท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไวดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
            และสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

บานเมืองท่ีดี 
2.3 เปาประสงค 

       เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง จึงกําหนดเปาประสงคเพ่ือขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตรงตามเปาหมายท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพโดยวางแนวทางการพัฒนา     
ไวดังนี้ 
  1. สงเสริมการจัดระเบียบในชุมชนใหมีความเรียบรอย สะอาด สวยงาม พรอมท้ังจัดระเบียบ
ดานจราจรการคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
  2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  3. สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งเสริมการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
  4. สงเสริมคุณภาพและบริการดานสาธารณสุข 
  5. สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
  6. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางาน สรางระบบการบริหาร
การจัดการท่ีด ี

2.4  ตัวช้ีวัด 
  1. ประชาชนในเขตเทศบาลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  80  โดยมี
ถนน  ไฟฟา  และน้ําประปา  ใหประชาชนไดใชอยางท่ัวถึง   

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  60  โดยมีการคมนาคมท่ีสะดวก  มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีครบครัน  มีการบริการดานสาธารณสุข  มีการบริการดานการศึกษา   
  3. ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ  40  มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา โดยมีการจัดการแขงขันกีฬา และสืบสานประเพณีของทองถ่ิน  
  4. ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ  5  และพ่ึงตนเองได โดยมีการสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชน 
  5. ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ 60 อยูอยางสงบสุข โดยมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีการดูแลดานสาธารณสุข    
  6. การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองทับกวางมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง       
รอยละ  60 
 2.5 คาเปาหมาย 
  1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 
  2. ภูมิทัศนในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาดปลอดมลพิษ มีสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผอน
หยอนใจเพียงพอสําหรับประชาชน 
  3. จัดการดานผังเมืองและการจราจรใหเปนระเบียบเรียบรอยและเปนระบบ 
  4. ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  5. เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม 
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6. ระบบการจัดเก็บการคัดแยกและกําจัดขยะไดรับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
  7. สงเสริมการทองเท่ียว พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังคนไทย
และชาวตางชาติใหมาทองเท่ียว 
  8. อนุรักษ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินอยูสืบไป 
  9. สงเสริมดานการสาธารณสุข โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการดานสุขภาพ       
แบบครบวงจรท้ังการสรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการปองกันโรค 
  10. สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหได
มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
  11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  12. บุคลากรของเทศบาลไดรับการพัฒนาความรูทักษะในการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  13. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน  
2.6  กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 
กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 
                 และสาธารณูปการ 

  กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
  กลยุทธท่ี 1.3 วางผังเมืองและสรางความรูความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับการวางผังเมือง 
  กลยุทธท่ี 1.4 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา สถานท่ีทองเท่ียวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ 
  กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
  กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหเขมแข็ง 
  กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริมและสนับสนุนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและสินคาชุมชน 
  กลยุทธท่ี 2.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  กลยุทธท่ี 2.5 สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว 
  กลยุทธท่ี 2.6 แนวทางการพัฒนาสถานธนานุบาล 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
  กลยุทธท่ี 3.1 สนับสนุนการจัดการศึกษา ท้ังในระบบ นอกระบบ และการจัดการศึกษา 
                                    ตามอัธยาศัย 
  กลยุทธท่ี 3.2 อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและ 
                                    วันสําคัญตางๆ 
  กลยุทธท่ี 3.3 พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 
  กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
  กลยุทธท่ี 4.2 ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  กลยุทธท่ี 4.3 สงเสริมปองกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  กลยุทธท่ี 4.4 แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
  กลยุทธท่ี 5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 
  กลยุทธท่ี 5.2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช 
                                    ในการปฏิบัตงิาน 

กลยุทธท่ี 5.3 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 
  กลยุทธท่ี 5.4 สรางเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  กลยุทธท่ี 5.5 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กลยุทธท่ี 5.6 พัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสาร เผยแพร ฯ 
  กลยุทธท่ี 5.7 พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตําบลทับกวาง  พ.ศ.  2566 - 2570  เปนการดําเนินการ    

ภายใตสถานการณและความเสี่ยงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะ   

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง     
ของสภาพภูมิอากาศ การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท่ีมีการระบาดในระดับโลก    
และในประเทศท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรงและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอเทศบาลเมืองทับกวาง    
  ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จึงเปนการใชจุดแข็งและ
ศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนา เพ่ือสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนโดยใหความสําคัญกับการ    
โดยบริหารจัดการดานสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ  คนพิการ และกลุมผูดอยโอกาส  อยางมีคุณภาพและท่ัวถึง  การจัดการดานการศึกษา เนนการพัฒนา
มาตรฐานดานการศึกษา สงเสริมการเรียนรู พัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนและนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการ
เรียนการสอน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาคน และพัฒนาองคกร เพ่ือเปน    

ฐานรากในการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนในพ้ืนท่ี และเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
โดยใชหลักธรรมมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ   
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 

การเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ  20  ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  12   
แผนพัฒนาภาคกลางสูการจัดทําแผนพัฒนากลุมภาคกลางตอนบน  (พ.ศ.2562 – 2565) 

 
 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรที 1 ยุทธศาสตรที 2 ยุทธศาสตรที 3 ยุทธศาสตรที 4 ยุทธศาสตรที 5 ยุทธศาสตรที 6 

ยุทธศาสตรชาติ 

ดานความมั่นคง 
ยุทธศาสตรชาติ 

ดานการสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติ 

ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรชาติ 

ดานการสรางโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรชาติ 

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี  12   

ยุทธศาสตรที 1 ยุทธศาสตรที 2 ยุทธศาสตรที 3 ยุทธศาสตรที 4 ยุทธศาสตรที 5 ยุทธศาสตรที 6 ยุทธศาสตรที 7 ยุทธศาสตรที 8 ยุทธศาสตรที 9 ยุทธศาสตรที 10 

การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย 

การสรางความเปน
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยางย่ังยืน 

การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

เพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

การเสริมสรางความ 

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูความ

ม่ังคั่งและย่ังยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบ 

โลจิสติกส 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ความรวมมือระหวาง
ประเทศเพ่ือการ

พัฒนา 

      

 

 

 

 

แผนพัฒนา 

ภาคกลางตอนบน 

 

ฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตร 
ที่มีคุณภาพปลอดภยั  และไดมาตรฐานโลก 

 

 

ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ของภาคกลางใหเปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียว
ช้ันนําในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 

 

ศูนยรวมการทองเที่ยวของเอเชียที่มีช่ือเสียง 
และเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา   
ระหวางภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  

การทองเที่ยว  และชุมชน 
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาด  โดยใช
นวัตกรรมยกระดับสินคาเกษตรการแปรรูป
อุตสาหกรรมและผูประกอบการ  SME 4.0 

ฟนฟูยกระดับแหลงทองเที่ยวกิจกรรมทองเที่ยว 
ผลิตภัณฑชุมชนและปรับปรุงส่ิงอํานวย 

ความสะดวก ความปลอดภยัใหไดมาตรฐานสากล 

เพื่อสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว 

การบริหารจัดการน้ํา มลภาวะ  ส่ิงแวดลอม
ที่มีคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มจาก

ผักตบชวาโดยใชนวัตกรรม 

พัฒนาโครงขายคมนาคม Logistics 
พัฒนาสภาพแวดลอม ขยะมูลฝอย
และจัดการเมืองและชุมชนใหนาอยู 

สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยว

ในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ

กระบวนการผลิตสินคาและบริการสูมาตรฐานสากล 

เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพ
ตามวิถีภูมปิญญาไทย 

เสริมสรางระบบบริการสาธารณะ 

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สงเสริมอนุรักษและฟนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู
การบริหารจัดการที่ดี 

การสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
โครงขายคมนาคม 

พัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ 
อยางมีคุณภาพ 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตและภูมปิญญาทองถิ่น 

พัฒนาดานสาธารณสุขและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลและการบริหาร

จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.   

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาเทศบาล 

เมืองทับกวาง 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 
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3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  จากการท่ีไดจัดใหมีเวทีประชาคมของเทศบาลเมืองทับกวาง  ซ่ึงไดเชิญชวนประชาชน  
คณะกรรมการชุมชน  กํานัน  ผูใหญบาน  อสม. และหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตําบลทับกวาง        
เขารวมประชุมประชาคมเพ่ือนําเสนอปญหาและความตองการของประชาชนในแตละชุมชนและหมูบาน        
ซ่ึงทําใหไดรับขอมูลความตองการของประชาชนมาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหา  และเพ่ือเปนขอมูล
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  ของเทศบาลเมืองทับกวาง  ซ่ึงขอมูลท่ีไดสามารถนํามา
วิเคราะหและสรุปสถานการณปญหาความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทับกวางไดดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
-  ถนนชํารุด  เสียหาย  และบางเสนทางเปนถนนลูกรัง 
-  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอเนื่องจากมีพ้ืนท่ีกวาง 
-  น้ําประปาไมเพียงพอ 
- ลานกีฬาอเนกประสงคไมเพียงพอตอความตองการ  

2. ดานเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ 

3.   ดานสาธารณสุข 
 - ปญหาการกําจัดขยะ 
 - ปญหาดานมลภาวะ 
 - ปญหาดานโรคติดตอ 
 - ปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๔.  ดานการเมืองการบริหาร 
 - การประชาสัมพันธขาวสารยังไมท่ัวถึงและเพียงพอ 
 - งบประมาณมีอยูอยางจํากัด 
๕.  ดานสังคม 
 - ปญหาภาระหนี้สินของครัวเรือน 
 - ปญหายาเสพติด 
 - ปญหาอาชญากรรม 
 - ความยากจนและความเหลื่อมล้ํา 
 - โรคอุบัติใหม 
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ผลจากการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT)  ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 จากปญหาท่ีไดพบและไดนํามาวิเคราะหและสรุปสภาพการณ  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง  สรุปโดยใชเทคนิค SWOT  Analysis  ไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1.  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
2.  มีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตร 
3.  การพัฒนาดานโครงสรางของสวนราชการมีความเหมาะสม 
4.  มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการดานการบริการ 
5.  มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการกับทุกภาคสวน 

 
จุดออน 
๑.  งบประมาณมีอยูอยางจํากัด 
๒.  มีพ้ืนท่ีกวางทําใหการจัดสรรงบประมาณไมท่ัวถึง 
๓.  ปญหาความขัดแยงในทองถ่ิน 
4.  มีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
โอกาส 
๑.  การคมนาคมสะดวก 
2.  ประชาชนมีอาชีพมีรายได 
3. มีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
4.  พนักงานและเจาหนาท่ีสามารถใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
อุปสรรค 
๑. ประชาชนขาดการมีสวนรวม 
๒. ประชากรแฝงมีจํานวนมาก 
๓. ปญหาโรคอุบัติใหม 
๔. ขาดการวางแผนการขยายตัวของชุมชน 
๕. ปญหาการจัดการขยะไมสามารถจัดการไดตั้งแตตนทาง 
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สวนที่  3  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิ
**************** 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี 
 

ยุทธศาสตร 
 

ดาน 

 

แผนงาน 

 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 

หนวยงาน
สนับสนุน 

 
1 

 
 

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และโครงขายคมนาคม 

1.บริการชุมชนและสังคม 

2.การเศรษฐกิจ 

 

1.1  เคหะและชุมชน 

1.2 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

1. กองชาง 
 

 

 

2 
 
 
 
 

พัฒนาดานการพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจอยางมี
คุณภาพ 

 

1.บริการชุมชนและสังคม 

2.บริหารท่ัวไป 

 

 

1.1 บริหารงานท่ัวไป 

1.2 การศึกษา 
1.3 สาธารณสุข 

1.4 สังคมสงเคราะห 
1.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

1.6 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
1.7 งบกลาง 
 

1.1 สํานักปลดั 

1.2 กองสวัสดกิาร
สังคม 

1.3 กองการศกึษา 
1.4 กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

3 
 
 
 

พัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี 

และภมูิปญญาทองถ่ิน 

1.บริการชุมชนและสังคม 

 

 

1.1 การศึกษา 
1.2 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศกึษา 
 

 

 

 

 

4 พัฒนาดานสาธารณสุข   
และบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

1.บริการชุมชนและสังคม 

 

 

1. สาธารณสุข 

2. สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 

กองสาธารณสุข ฯ   

 

5 พัฒนาดานเสริมสรางธรรมา 
ภิบาลและการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

1.1 บริหารท่ัวไป 

1.2 บริการชุมชนและสังคม 

1.3 การดําเนินงานอ่ืน 

 

 

1.1 บริหารงานท่ัวไป 

1.2 การรักษาความสงบ
ภายใน 

1.3 สาธารณสุข 

1.4 การศึกษา 
 

1.1 สาํนักปลดั 

1.2 กองคลัง 
1.3 กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

1.4 กองการศึกษา 
1.5 กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม

12 39,557,000       6 22,361,000       2 3,000,000         2 3,000,000         2 3,000,000         24 31,361,000       

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม 
เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ 22 37,811,200       22 40,979,600       22 46,437,200       22 50,128,400       22 54,383,600       110 229,740,000     

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

56 16,980,000       56 16,935,000       56 16,935,000       56 16,935,000       56 16,935,000       280 84,720,000       

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

33 10,505,500       34 18,473,000       34 18,623,000       32 16,223,000       32 16,223,000       100 69,542,000       

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

20 7,350,700         12 3,540,000         14 5,040,000         14 5,040,000         13 3,540,000         73 24,510,700       

รวมทั้งส้ิน 143 112,204,400     130 102,288,600     128 90,035,200       126 91,326,400       125 94,081,600       587 439,873,700     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕67 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 รวม  5  ปป ๒๕70ป ๒๕66

แบบ ผ.01 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕67 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 รวม  5  ปป ๒๕70ป ๒๕66

แบบ ผ.01 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม

  ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 2 3,000,000          2 3,000,000          2 3,000,000          2 3,000,000          2 3,000,000          10 12,000,000        

  ๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 10 36,557,000        4 19,361,000        - - - - - - 14 19,361,000        

รวม 12 39,557,000        6 22,361,000        2 3,000,000          2 3,000,000          2 3,000,000          24 31,361,000        

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม 
เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ

  ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห 1 250,000             1 250,000             1 250,000             1 250,000             1 250,000             5 1,250,000          

  ๒.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 13 4020000 13 3,970,000          13 3,970,000          13 3,970,000          13 3,970,000          65 19,900,000        

  ๒.3 แผนงานงบกลาง 3 30,241,200        3 33,459,600        3 38,917,200        3 42,608,400        3 46,863,600        15 192,090,000      

  ๒.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 4 1,200,000          4 1,200,000          4 1,200,000          4 1,200,000          4 1,200,000          20 6,000,000          

  ๒.5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 2,100,000          1 2,100,000          1 2,100,000          1 2,100,000          1 2,100,000          5 10,500,000        

รวม 22 37,811,200        22 40,979,600        22 46,437,200        22 50,128,400        22 54,383,600        110 229,740,000      
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕67 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 รวม  5  ปป ๒๕70ป ๒๕66

แบบ ผ.01 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

  ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 51 15,280,000        51 15,235,000        51 15,235,000        51 15,235,000        51 15,235,000        255 76,220,000        

  ๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 5 1,700,000          5 1,700,000          5 1,700,000          5 1,700,000          5 1,700,000          25 8,500,000          

รวม - 16,980,000        56 16,935,000        56 16,935,000        56 16,935,000        56 16,935,000        280 84,720,000        

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

  ๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข 28 9,146,500          29 17,114,000        29 17,264,000        27 14,864,000        27 14,864,000        85 64,106,000        

  ๔.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 5 1,359,000          5 1,359,000          5 1,359,000          5 1,359,000          5 1,359,000          15 5,436,000          

รวม 33 10,505,500        34 18,473,000        34 18,623,000        32 16,223,000        32 16,223,000        100 69,542,000        
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕67 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 รวม  5  ปป ๒๕70ป ๒๕66

แบบ ผ.01 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

  ๕.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 10 4,640,000          9 2,640,000          11 4,140,000          11 4,140,000          10 2,640,000          51 18,200,000        

  ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน 3 900,000             3 900,000             3 900,000             3 900,000             3 900,000             15 4,500,000          

  ๕.๒ แผนงาน การศึกษา - 1,810,700          - -                     - -                     - -                     0 -                     7 1,810,700          

รวม 20 7,350,700          12 3,540,000          14 5,040,000          14 5,040,000          13 3,540,000          73 24,510,700        

รวมทั้งส้ิน 143 112,204,400     130 102,288,600     128 90,035,200       126 91,326,400       125 94,081,600       587 439,873,700     



 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา เพื่อจายคาขยายเขต
ไฟฟาภายใน ต.ทับกวาง

หมู ๑ - ๑๐ ต.ทับกวาง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระดับผลสําเร็จ
ของโครงการ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ

กองชาง

2 อุดหนุนขยายเขตประปา เพื่อจายคาขยายเขต
ประปาภายใน ต.ทับกวาง

หมู ๑ - ๑๐ ต.ทับกวาง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระดับผลสําเร็จ
ของโครงการ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     

2                 2                 2                 2                 2                 รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

รวม

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณชุมชนบานถ้ําพัฒนา 
หมูท่ี 10

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร
 ยาว 538.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี
ปรับปรุงไมนอยกวา 1,883.00 
ตารางเมตร

       695,000 - - - - ปรัปบรุงถนน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 8 
ชุมชนบานใหม (ผาเสด็จ) 
หมูท่ี 1

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
 ยาว 490.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี
ปรับปรุงไมนอยกวา 1,960.00 
ตารางเมตร

720,000       - - - - ปรับปรุงถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม
วางทอระบายน้ําและ
บอพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก 
บริเวณชุมชนนิคมพัฒนา 
(ทางโคง) ชุมชนนิคมพัฒนา 
หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกปลอดภัยและ
แกไขปญหาน้ําทวมในพื้นท่ี

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 430.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.80 เมตร 
ยาว 373.00 เมตร บอพัก คสล.
 ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร 
จํานวน 44 บอ บอพัก คสล. 
ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร 
จํานวน 88 บอ หรือพื้นท่ี
กอสรางไมนอยกวา 2,580.00 
ตารางเมตร

4,000,000     - - - - กอสรางถนน  
และวางทอ
ระบายนํ้า

จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 
แกไขปญหาน้ําทวมขังใน
พื้นท่ี

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยอูซอมรถชุมชนบานโปงพัฒนา
 หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 114.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ปรับปรุงไมนอยกวา 684.00 
ตารางเมตร

547,000       - - - - ปรับปรุงถนน  
จํานวน 1 สาย

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 2 
(ชวงท่ี 2) ชุมชนบานเขามัน 
หมูท่ี 1

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน 
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
กอสรางไมนอยกวา 1,018.00 
ตารางเมตร

865,000       - - - - กอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยขางฟารมมา 
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 
หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน 
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 290.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
กอสรางไมนอยกวา 1,740.00 
ตารางเมตร

1,305,000     - - - - กอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

7 โครงการกอสรางระบบประปา
บาดาล บริเวณชุมชนคุมไผทอง 
หมูท่ี 8

เพื่อใหมีน้ําใชในสถานท่ีพัก
พิงสุนีขและแมว

โดยทําการเจาะบอบาดาล 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึก
ไมนอยกวา 60.00 เมตร หรือมี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา 
5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งถังเก็บน้ํา
บรรจุ 15.00 ลบ.ม. 
สูง 15.00 ลบ.ม. ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําไฟฟา ตูควบคุมอันโนมัติถัง
กรองสนิมเหล็ก พรอมอุปกรณ
ครบชุด

750,000       - - - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

มีน้ําใชในสถานท่ีพักพิง
สุนัขและแมว

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

8 โครงการกอสรางอาคารจอด
รถยนตดับเพลิงพรอมท่ีพักเวร

เพื่อใหมีอาคารจอดรถยนต
ดับเพลิงอยูใกลบริเวณชุมชน 
เพื่อสะดวกรวดเร็วในการ
ระงับเหตุสาธารณภัย

กอสรางอาคารจอดรถยนต
ดับเพลิงพรอมท่ีพักเวร จํานวน 1
 แหง

- 500,000 - - - อาคารจอด
รถยนตดับเพลิง
พรอมท่ีพักเวร 
จํานวน 1 แหง

สามารถปฏิบัติงานได
อยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักปลัด  
งานปองกันฯ

9 โครงการสงเสริมการใชหลอดไฟ
ประหยัดพลังงานในครัวเรือนและ
สถานท่ีสาธารณะ

1.เพื่อลดคาใชจายใน
ครัวเรือน
2. เพื่อสงเสริมการประหยัด
พลังงาน
3. เพื่อลดงบประมาณดาน
รายจาย ของหนวยงาน
ราชการ

จัดซื้อหลอดไฟ LED พรอมราง 
เพื่อติดตั้งใหกับครัวเรือนใน
ชุมชนและสถานท่ีสาธารณะ

- - - - - การใชพลังงาน
ในครัวเรือนและ

สถานท่ี
สาธารณะลดลง

การใชพลังงานไฟฟาลดลง กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

10 ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ
แอล อี ดี พลังงานแสงอาทิตย 
บริเวณชวงท่ี 1 ถนน สบ.ถ 
12-005 ตอกับ ถนน        
สบ.4011 ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา
 หมูท่ี 6 
บริเวณชวงท่ี 2 บริเวณถนน 
สบ 0162 ทางเขาผาเสด็จ 
ชุมชนซับบอนพัฒนา หมูท่ี 5 
ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย  
จังหวัดสระบุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร
พิกัดที่ตั้ง : บริเวณชวงที่ 1 
N เริ่ม  14° 34’27” สิ้นสุด  14° 
34’ 06”
E เริ่ม  101°03’50” สิ้นสุด  
101° 04’ 32”
บริเวณชวงที่ 2 
N เริ่ม  14° 38’09” สิ้นสุด  14° 
38’ 43”
E เริ่ม  101° 06’46”สิ้นสุด  
101° 05’ 45”

เพื่อประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มา มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ
แอล อี ดี พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุดเดียวกัน  
(Integrated Solar Cell LED 
Streetlight with Pole) เสาไฟ
อเนกประสงคติดบานพับฐานเสา
 ความสูง 6 เมตร  ฐานรากแบบ
หลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 
เมตร โคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาด 35 วัตต 
จํานวน 130 ชุด พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย โดยสํานักงบประมาณ ฉบับ
เพิ่มเติม กันยายน 2564

8,814,000 - - - - กอสรางท่ีได
มาตรฐาน

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

11 โครงการติดตั้งไฟสองสวางสนาม
กีฬา เสา High Mast ความสูง 25
 เมตร พรอมติดตั้ง

เพื่อความสวางในการใช
สนามกีฬา

ติดตั้งไฟสองสวางสนามกีฬา 
เสา High Mast ความสูง 25 
เมตร พรอมติดตั้ง ดวงโคม LED 
FLOOD LIGHT ขนาด 1,200 
วัตต 156,000 ลูเมน จํานวน 
12 ดวงโคม ตอเสา 1 ตน 
จํานวน 4 ตน รวม 48 ดวงโคม 
ความสวางไมนอยกวา 800 ลักซ
 และติดตั้งดวงโคม LED FLOOD
 LIGHT ขนาด 400 วัตต 
52,000 ลูเมน จํานวน 12 ดวง
โคม บนหลังคาอัฒจันทร พรอม
อุปกรณและตูควบคุมการสอง
สวาง บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
เมืองทับกวาง

     4,749,000 - - - - ระดับความสําเร็จ
ของงาน

สนามกีฬามีความสวาง
ในการใชงานสนามกีฬา

กองการศึกษา
(สนามกีฬาฯ)

17,696,000    500,000       -               -               -               
8                   1                 -              -              -              

รวม
รวมโครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต บริเวณถนนสาย 
สบ.ถ 12-003 ชวงส่ีแยก
หนองปู ถึงปากซอย 11 
ถนนเทศบาล 6 หมูท่ี 3  
พิกัดทางภูมิศาสตร
จุดเริ่มตน
Lat 14.599582 
Long 101.095837 
จุดส้ินสุด
Lat 14.588029 
Long 101.1011115

เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจรไป-
มา ไดรับความสะดวก

ขยายผิวจราจรท้ังสองดาน 
ขนาดกวางดานละ 3.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร 
หนา 0.08 เมตร หรือพื้นท่ี
กอสรางไมนอยกวา 8,400.00
 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร

10,000,000 10,000,000 - - - จํานวน
ประชาชนใน

พื้นท่ีท่ีใชเสนทาง
การกอสรางท่ีได

มาตรฐาน

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

สําหรับ ประสานแผนองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

สําหรับ ประสานแผนองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/2 

2 กอสรางถนนพาราแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณบานซับตาเฮ็น
 ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมูท่ี 6
พิกัดทางภูมิศาสตร
จุดเริ่มตน
Lat 14.570175 
Long 101.088207 
จุดส้ินสุด
Lat 14.567318 
Long 101.088888

เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจรไป-
มา ไดรับความสะดวก

ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 9.00 
เมตร ยาว 395.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 75.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี
กอสรางไมนอยกวา 4,005.00
 ตารางเมตร  พรอมตีเสนจราจร

2,281,000 2,281,000 - - - จํานวน
ประชาชนใน

พื้นท่ีท่ีใชเสนทาง
การกอสรางท่ีได

มาตรฐาน

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

สําหรับ ประสานแผนองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/2 

3 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย  บริเวณ
ส่ีแยกเจ็ดคต หมูท่ี 6 ถึงบาน
นายดี  อุนจิต ชุมชนบานไทย 
หมูท่ี 3
พิกัดทางภูมิศาสตร
จุดเริ่มตน
Lat 14.563581
Long 101.080692 
จุดส้ินสุด
Lat 14.585643
Long 101.107465

เพื่อประชาชนท่ีสัญจร
ไป - มา มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุด
เดียวกัน (All In One Dolar 
Sreet Light) ขนาด 30 วัตต 
เสาสูง 6.00 เมตร แบบเสาก่ิง
เดี่ยว (SA30W6-X1) จํานวน 
94 ชุด พรอมอุปกรณติดตั้ง

6,580,000 6,580,000 - - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก

กองชาง

18,861,000    18,861,000    -                 -                 -                 

3                   3                   -                -                -                รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือประชาชนท่ี
เดือดรอน ในเขตเทศบาล

1. เพื่อชวยเหลือประชาชนท่ี
ประสบปญหาความเดือดรอน
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
2. เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ใหกับประชาชนในทองถิ่น

ประชาชนท่ีอยูในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนท่ีมา
ขอรับความ

ชวยเหลือ 23 
ราย  ไดรับการ

ชวยเหลือรอยละ
 ๘๐

1. ประชาชนจะไดรับ
ความชวยเหลืออยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรม
2. ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดีขึ้นและไมถูก
ทอดท้ิง

กองสวัสดิการ
สังคม

250,000      250,000      250,000      250,000      250,000      

1                 1                 1                 1                 1                 รวมโครงการ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฟนฟูสมรรถภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อฟนฟูสมรรถภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในเขตเทศบาล

คนพิการ ท่ีอยูในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 คนพิการในเขต
เทศบาลไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพ

และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ 80% ของ
คนพิการในเขต
เทศบาลเมือง

ทับกวาง

คนพิการไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

กองสวัสดิการ
และสังคม

2 โครงการเยี่ยมบานเด็กแรกเกิด เพื่อเปนขวัญกําลังใจแก
ครอบครัวเด็กแรกเกิด 
เพื่อใหเห็นสมรรถภาพท่ี
แทจริงของครอบครัว
เด็กแรกเกิด
เพื่อแนะนําใหการดูแล
เด็กแรกเกิด

เด็กดอยโอกาส และเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เจาหนาท่ีจัดทํา
รายงานบุคคล

ครอบครัวเด็กแรกเกิด
ไดรับคําปรึกษาอยางดี

กองสวัสดิการ
และสังคม

3 โครงการฝกอาชีพใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาล

  เพื่อใหประชาชนไดความรู
ในการประกอบอาชีพและมี
รายไดเพิ่มขึ้น

32 ชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีรายได 
เพิ่มขึ้น รอยละ6๐

 ประชาชนสามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพ
และมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

4 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. เพื่อจัดเก็บขอมูลตางๆ ของ
ประชาชนและนํามาใชใน
การพัฒนา

๑ ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ใชเปนขอมูลใน
การพัฒนา

เทศบาล อยางนอย
รอยละ 50

นําขอมูล จปฐ ท่ีจัดเก็บ
ไดมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาเทศบาล

กองสวัสดิการ
และสังคม

5 โครงการฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน

เพื่อตองการเพิ่มพูนความรู
ใหแกคณะกรรมการชุมชน
และเพื่อความเขมแข็งของ
ชุมชน

คณะกรรมการชุมชนและ
กํานันผูใหญบานทุกคนในเขต

เทศบาล

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการฯ รอยละ

 ๖๐

คณะกรรมการชุมชน
ไดรับความรูเพิ่มเติมมาก
ขึ้นและทําใหชุมชน
เขมแข็ง

กองสวัสดิการ
และสังคม

6 โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

 เพื่อใหผูสูงอายุตระหนักใน
คุณคาของตนเอง ผูสูงอายุ
ไดรับการฟนฟูดาน
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย
ดีขึ้น

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล ท่ีมี
อายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไปท้ัง 

32 ชุมชน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผูสูงอายุท่ีเขารวม
กิจกรรม จํานวน 

340 คน

ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายท่ีดีขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม

7 โครงการอบรมและสงเสริม
อาชีพกลุมสตรีแมบาน

 เพื่อใหกลุมสตรีแมบานมี
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายไดใหแก
กลุมสตรีแมบาน

กลุมแมบานท้ัง 10 หมู 
ในตําบลทับกวาง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุมสตรีแมบานท่ี
เขารวมกิจกรรม
จํานวน 100 คน

กลุมสตรีแมบานใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนอีก
ท้ังสามารถนําไปเปน
อาชีพเสริมเพื่อสราง
รายไดใหกับครอบครัว

กองสวัสดิการ
และสังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อใหสตรีไดมีความรูใน
ดานตางๆ เพิ่มมากขึ้นและ
มีบทบาทในการพัฒนา
ทองถิ่น

สตรีในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรีในเขตเทศบาล
เขารวมกิจกรรม
จํานวน 80 คน

สตรีสามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปรวมกันพัฒนา
ทองถิ่น

กองสวัสดิการ
และสังคม

9 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ
คนพิการ และคนดอยโอกาสใน
เขตเทศบาลเมืองทับกวาง

 1. เพื่อเปนขวัญและ
เสริมสรางจิตใจใหกับ
ผูสูงอายุและคนพิการ
 2. เพื่อใหผูสูงอายุและ
คนพิการไมรูสึกวาถูกทอดท้ิง

ผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป
 และผูพิการท้ัง 32 ชุมชน 
ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุและ
คนพิการท้ัง 32 

ชุมชน

ผูสูงอายุและคนพิการมี
สุขภาพจิตและสุขภาพ
กายท่ีดีขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม

10 โครงการสานสัมพันธครอบครัว เพื่อสรางความรักความ
เขาใจและความสัมพันธท่ีดี
ระหวางครอบครัว ให
สมาชิกในครอบครัวได
ตระหนักทําความสําคัญของ
สถาบันครอบครัว  ให
ความรูความเขาใจบทบาท
หนาท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว

ครอบครัวในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 

ประชากร 20-32 ครอบครัว

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สายสัมพันธ
ครอบครัวดีขึ้น

ครอบครัวมี
ความสัมพันธท่ีดีได
พูดคุยแลกเปล่ียน
ความรูสึกกัน ชุมชนมี
ความตื่นตัวในการ
ทํางานดานการสงเสริม
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว

กองสวัสดิการ
และสังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

11 โครงการชวยเหลือเด็กและ
เยาวชนดอยโอกาส

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให
เด็กและเยาวชนใหดีขึ้น และ
เปนทุนใชจายในการ
สงเคราะหคุมครอง
สวัสดิภาพ

เด็กดอยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กดอยโอกาศมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

รอยละ 5๐

เด็กและเยาวชนท่ีดอย
โอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น และไดรับความ
คุมครองสวัสดิภาพ

กองสวัสดิการ
และสังคม

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจและเจต
คติท่ีถูกตองและมีทักษะท่ี
จําเปนในการดํารงชีวิต
2. เพื่อยกระดับใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางปกติสุข

เด็กและเยาวชนท้ังชาย - 
หญิงในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนท่ี
เขารวมโครงการมี

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นรอยละ 50

 ทําใหเด็กและเยาวชนมี
การจัดกระบวนการ
เรียนรู ความเขาใจและ
เจตคติและมีทักษะท่ี
จําเปนในการดํารงชีวิต

กองสวัสดิการ
และสังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

13 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อใหความรู ความเขาใจ
ประกอบอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําแนว
พระราชดําริมาประยุกตใช
กับชีวิตประจําวันตาม
หลักการพอเพียง

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ท้ัง 32 ชุมชน

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูและ
สามารถนําแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชใน
ชีวิตประจําวันได

เพิ่มขึ้น รอยละ 70

ทําใหประชาชน มีความรู
 ความเขาใจและสามารถ
นําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิตประจําวันได

กองสวัสดิการ
และสังคม

4,020,000     3,970,000     3,970,000     3,970,000     3,970,000     

13                 13                 13                 13                 13                 รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.3 แผนงาน งบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อเปนสวัสดิการและเปน
ขวัญกําลังใจใหแกผูพิการ

คนพิการในเขตเทศบาลฯ 6,624,000 7,900,800 9,417,600 11,232,000 13,401,600 คนพิการในเขต
เทศบาลฯ

คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม

2 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนสวัสดิการและเปน
ขวัญกําลังใจใหแกผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ 23,485,200 25,426,800 29,367,600 31,244,400 33,330,000 ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลฯ

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเปนสวัสดิการใหแก
ผูปวยเอดสเปนขวัญและ
กําลังใจแกผูปวยเอดส

ผูปวยเอดสในเขต
เทศบาลฯ

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 ผูปวยมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี รอยละ 

๒๐

ผูปวยเอดสมีรายไดใน
การยังชีพ

กองสวัสดิการ
และสังคม

30,241,200     33,459,600     38,917,200     42,608,400     46,863,600     

3                   3                   3                   3                   3                   รวมโครงการ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ของเทศบาลทับกวาง

1. เพื่อใหประชาชน
โดยท่ัวไป สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญ
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกกับ
เด็กและเยาวชนไดทราบถึง
บทบาทและภาระหนาท่ี
ของตน
3. เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ทางดานอารมณ
5. เปนแนวทางปองกัน
ปญหายาเสพติด

 เด็กและเยาวชนเขารวม
โครงการจํานวนไมนอยกวา 
2,000 คน
 เด็กและเยาวชน 
รอยละ 80
รูและเขาใจบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง
 ผูปกครองมีสวนรับรูในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให
เปนพลเมืองท่ีดีของชาติ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยาวชน 
เขารวมโครงการ

 1,600 คน

 -ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็ก
 -เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลและพื้นท่ี
ใกลเคียงไดรับความ
สนุกสนาน
 -เด็กและเยาวชนได
แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง
โดยการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ท่ีจัดขึ้น
 -เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงบทบาทและ
หนาท่ีของตนเองตาม
คําขวัญวันเด็ก

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

2 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

 -เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน 
ลูกจาง ตื่นตัวและสนใจใน
การออกกําลังกาย โดยการ
เลนกีฬา
 -เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน
เกิดความสามัคคี ในหมูคณะ
 เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน
รูคาของการเลนกีฬา
 -เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ระหวางผูบริหาร พนักงาน 
ลูกจางในหนวยงาน
 -เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน
ลูกจาง เกิดการพัฒนา
ทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ

 ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง
เทศบาลเมืองทับกวาง เขา
รวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียง
กัน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
พนักงาน

 -ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจางมีสวนรวมในการ
แขงขันกีฬาชนิดตางๆ
 -ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจางมีสุขภาพรางกาย
ท่ีสมบูรณ แข็งแรง 
สามารถปฏิบัติภารกิจ
อื่นๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 -ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจาง
 ตื่นตัวและสนใจในการ
ออกกําลังกาย เลนกีฬา
เปนประจําสม่ําเสมอ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

3 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดในชุมชน

 1. เพื่อควบคุมสถานการณ
ยาเสพติด และลดความ
รุนแรงของปญหายาเสพติด
2. เพื่อหยุดยั้งคนรุนใหม
ไมใหเขาไปติดยาเสพติด
3. เพื่อสรางจิตสํานึกเด็ก 
เยาวชน ประชาชนใหเขามา
มีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด
4. เพื่อควบคุมพื้นท่ีแพร
ระบาดของยาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองทับกวางให
เบาบางลง

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง จํานวน 100 

คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เขารวมรอยละ 
80

 -เด็กนักเรียนและ
เยาวชนมีความรู 
ความเขาใจ และ
ตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพติด รูจักวิธีปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดเปนอยางดี
 -เด็กนักเรียนและ
เยาวชนไมยุงเก่ียว และ
หางไกล
ยาเสพติด
 -เด็กนักเรียน เยาวชน มี
สุขภาพรงกาย แข็งแรงมี
พลานามัยและสติปญญา
ดี เปนไปตามนโยบาย
รัฐบาล

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

4 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนใน
สังกัดและพื้นท่ีรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองทับกวาง

1. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง ได
เลนกีฬาและออกกําลังกาย
2. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความสามัคคีในหมูคณะ
3. เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
และประสานงานระหวาง
หนวยงานระดับทองถิ่นใน
พื้นท่ี
4. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ลด ละ 
เลิกอบายมุขและส่ิงเสพติด

 เด็กนักเรียน และเยาวชน 
นักศึกษา และพื้นท่ีใกลเคียง 
มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
 เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาไดเลนกีฬาเปนวิถี
ชีวิต และรวมกิจกรรมกีฬาเปน
กิจนิสัย
 เด็กและเยาวชนเขารวม
โครงการ 1,200 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เขารวมโครงการ
รอยละ 80 
(960 คน)

 -เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ไดเลนกีฬา
และออกกําลังกาย
 -เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง และพื้นท่ี
ใกลเคียงปลอดยาเสพติด
 -เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา สามารถ
ดํารงชีวิตได อยางมี
ความสุข

กองการศึกษา

1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     

4                   4                   4                   4                   4                   รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
2.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการทองเท่ียว ๑.เพื่อเปนการชวยสงเสริม
และพัฒนาการทองเท่ียว
จังหวัด   
๒.เพื่อเปนกาประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวระดับทองถิ่น
๓.สรางการมีสวนรวม
ระหวางภาคเกษตร 
หนวยงานราชการ เอกชน
ภาคอุตสาหกรรม       
๔.กระตุนเศรษฐกิจภายใน
ตําบลทับกวาง

        ผูรวมโครงการ       
๗,๐๐๐ คน

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ผูเขารวม
กิจกรรม รอยละ

 ๘๐

ประชาชนไดรับความ
เพลิดเพลิน มีรายได
เพิ่มขึ้น ประชาชนท่ัวไป
รูจักสถานท่ีทองเท่ียว
ของจังหวัดสระบุรี เปน
การเรียนรูวัฒนธรรมการ
แตงกาย กระตุนการ
ทองเท่ียวภายในประเทศ

สํานักปลัด

2,100,000     2,100,000     2,100,000     2,100,000     2,100,000     

1                    1                    1                    1                    1                    รวมโครงการ
รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 60 -

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและเขาคายพัก
แรมลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวางและโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

 เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวาง ไดรูรักสามัคคี การ
เสียสละ 
ความมีระเบียบวินัย 
ไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่น 
ไดรับการปลูกจิตสํานึกการ
เปนพลเมืองที่ดี

โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 7 โรงเรียน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียนเขารวม
กิจกรรมรอยละ

 90

 เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง 
ไดรูรักสามัคคี รูจักการ
เสียสละ การมีระเบียบ
วินัย ไดรับการปลูกฝง
จิตสํานึกที่ดี

กองการศึกษา

2 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

 เพื่อสนองแนวพระราชดําริ
 พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
 เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคา
ของการประกอบอาชีพสุจริต

ตลอดป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ
 90 รูจักใชเวลา

วางใหเกิด
ประโยชนเห็น

คุณคาของอาชีพ
สุจริต

 นักเรียนดําเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงรูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

3 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา
เลต)

 เพื่อสนองแนวพระราชดําริ
 พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
 เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคา
ของการประกอบอาชีพสุจริต

ตลอดป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ
 90 รูจักใชเวลา

วางใหเกิด
ประโยชนเห็น

คุณคาของอาชีพ
สุจริต

 นักเรียนดําเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงรูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

4 โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ิน 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน
 เพื่อใหเปนการอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถ่ินไวให
ลูกหลานไดทราบตลอดไป

ตลอดทั้งป 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 รอยละ 70 เด็ก
ใหความสนใจใน

กิจกรรม

 เด็กไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมการทํา
ภูมิปญญาทองถ่ิน

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

5 โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ิน 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

 เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน
 เพื่อใหเปนการอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถ่ินไวให
ลูกหลานไดทราบตลอดไป

ตลอดทั้งป 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 70 เด็ก
ใหความสนใจใน

กิจกรรม

 เด็กไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมการทํา
ภูมิปญญาทองถ่ิน

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

6 โครงการคายภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

 เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กไดใช
ภาษาอังกฤษ
 เพื่อใหเด็กไดแสดงออก
และรักการใชภาษาอังกฤษ

ตลอดทั้งป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดเขารวม
กิจกรรมและ
เกิดความรัก
ภาษาอังกฤษ

เด็กไดกิจกรรมที่สงเสริม
การใชภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

7 โครงการลูกเสือ เนตรนารีนอยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ทับกวาง

 เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัย เกิดความรักและ
สามัคคีในหมูคณะและอยู
รวมกันกับผูอื่นได ผาน
ทักษะและกิจกรรมตาม
หลักสูตรลูกเสือเนตรนารี

1 ครั้ง
ศพด.จิตรประไพชาเลต

ศพด.ปาไผ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 ของ
เด็กที่ไดเขารวม
กิจกรรมไดรูจัก
สามัคคีในหมู

คณะ

 เด็กเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย
 เด็กเกิดความรักสามัคคี
ในหมูคณะ
 เด็กไดแสดงออกจาก
การแสดง

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)

8 โครงการประชุมผูปกครองเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง

 เพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูปกครองกับผูดูแลเด็กและ
ผูดูแลเด็กไดทราบถึง
หลักการจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1 ครั้ง 2 แหง
ศพด.จิตรประไพชาเลต

ศพด.ปาไผ

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 รอยละ 90 ของ
ผูปกครองได

รับทราบขอมูล
ขาวสาร

กฎระเบียบของ
ศูนยพัฒฯเด็กเล็ก

ผูปกครองรูกฎระเบียบ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

9 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย
แหงชาติโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 
1 (สมุหพรอม)

 เพื่อใหนักเรียนไดเห็น
ความสําคัญของภาษาไทยซ่ึง
เปนภาษาประจําชาติและ
ไดทราบถึงประวัติความ
เปนมาและความสําคัญของ
ภาษาไทย

1 ครั้ง 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 นักเรียนรอยละ 
90 ไดเห็น

ความสําคัญของ
การใชภาษที่

ถูกตอง

นักเรียนไดเห็น
ความสําคัญ
ของภาษาไทยซ่ึงเปน
ภาษาประจําชาติและได
ทราบถึงประวัติความ
เปนมาและความสําคัญ
ของภาษาไทย

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

10 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย
แหงชาติโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 
2 (จิตรประไพชาเลต)

เพื่อใหนักเรียนไดเห็น
ความสําคัญของภาษาไทยซ่ึง
เปนภาษาประจําชาติและ
ไดทราบถึงประวัติความ
เปนมาและความสําคัญของ
ภาษาไทย

1 ครั้ง 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 นักเรียนรอยละ 
90 ไดเห็น

ความสําคัญของ
การใชภาษที่

ถูกตอง

นักเรียนไดเห็น
ความสําคัญ
ของภาษาไทยซ่ึงเปน
ภาษาประจําชาติและได
ทราบถึงประวัติความ
เปนมาและความสําคัญ
ของภาษาไทย

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

11 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอบิดาและ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนรอยละ 
80 เขารวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

นักเรียนสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

12 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว ของโรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 1 (สมุหพรอม)

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอบิดาและ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนรอยละ 
80 เขารวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

นักเรียนสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

13 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว ของโรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 2
 (จิตรประไพชาเลต)

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอบิดาและ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนรอยละ 
80 เขารวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

นักเรียนสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)



- 65 -

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

14 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ทับกวาง

 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอบิดา

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ
บิดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซึ่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
ในหลวง

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรักความกตัญูตอ
บิดา เด็กไดแสดงออกซ่ึง
การระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณตอในหลวง

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)

15 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอบิดา

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 1)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ
บิดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซึ่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
ในหลวง

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรักความกตัญูตอ
บิดา เด็กไดแสดงออกซ่ึง
การระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณตอในหลวง

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

16 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอบิดา

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 2)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ
บิดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซึ่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
ในหลวง

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรักความกตัญูตอ
บิดา เด็กไดแสดงออกซ่ึง
การระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณตอในหลวง

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

17 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ทับกวาง

 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอมารดา

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ

มารดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซี่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
พระพันปหลวง

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรัก ความกตัญู
ตอมารดา เด็กได
แสดงออกซ่ึงการระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ตอพระพันปหลวง

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

18 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อสงเสริมใหเด็กระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอมารดา

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 1)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ

มารดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซี่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
พระพันปหลวง

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรัก ความกตัญู
ตอมารดา เด็กได
แสดงออกซ่ึงการระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ตอพระพันปหลวง

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

19 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

 เพื่อสงเสริมใหเด็กระลึก
และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอมารดา

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 2)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดแสดงออก
ซึ่งความรักตอ

มารดา ไดระลึก
และแสดงออก
ซี่งพระมหา

กรุณาธิคุณตอ
พระพันปหลวง

 เด็กไดแสดงออกตอ
ความรัก ความกตัญู
ตอมารดา เด็กได
แสดงออกซ่ึงการระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ตอพระพันปหลวง

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

20 โครงการธนาคารขยะครบวงจร ของ
เทศบาลทับกวาง 1
(สมุหพรอม)

 เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน เพื่อเนนการชวย
ลดปริมาณขยะและสงเสริม
ความรูแกนักเรียน

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 1)

50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร ทาง

การศึกษาชุมชน
 รอยละ 85 มี

ความพึงพอใจใน
ดานอาคาร

สถานที่

นักเรียนมีจิตสํานึกใน
การคัดแยกขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

21 โครงการธนาคารขยะครบวงจร ของ
เทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน เพื่อเนนการชวย
ลดปริมาณขยะและสงเสริม
ความรูแกนักเรียน

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 2)

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร ทาง

การศึกษาชุมชน
 รอยละ 85 มี

ความพึงพอใจใน
ดานอาคาร

สถานที่

นักเรียนมีจิตสํานึกใน
การคัดแยกขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

22 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานกรรมการ
ชุมชน  และผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กรรมการชุมชน และ
ผูปกครองนักเรียน ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน
ในดานตางๆ

2 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 1)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการรอยละ
 80 มีความพึง
พอใจในระดับดี

 คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
กรรมการชุมชนและ
ผูปกครองนักเรียน ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อนําไปพัฒนาโรงเรียน

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

23 โครงการปลูกพืชผักสวนครัว ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวาง

 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรูจัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
 เพื่อใหเด็กไดรูจักทักษะ
การดํารงชีวิต
 เพื่อใหเด็กไดเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลผลิตที่ตัวเอง
เปนผูลงมือทํา

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 เด็กรอยละ 90 
มีความภาคภูมิใจ

ในผลผลิต

 เด็กไดเรียนรูและรูจัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
 เด็กไดเรียนรูทักษะการ
ดํารงชีวิต 
 เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลผลิตที่ตัวเองทํา

กองการศึกษา
(ศพด.ปาไผ)
(ศพด.จิตรฯ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

24 โครงการปจฉิมนิเทศ  เพื่อจัดงานปจฉิมนิเทศ
สําหรับนักเรียนระดับ
อนุบาล 3 และนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ 6
 เพื่อใหนักเรียนที่กําลังจะ
จบการศึกษาเลาเรียนและ
โรงเรียน

1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนที่กําลัง
จะจบการศึกษา
รอยละ 90 เกิด
เจตคติที่ดีตอ
การศึกษาเลา

เรียนและโรงเรียน

 นักเรียนที่กําลังจะจบ
เกิดเจตคติที่ดีตอ
การศึกษาเลาเรียนและ
โรงเรียน

กองการศึกษา

25 โครงการเปดโลกการเรียนรู 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อนํานักเรียนไปศึกษา
เรียนรู จากแหลงเรียนรูนอก
โรงเรียน

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 1)

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 นักเรียนรอยละ 
80 ที่เขารวม
โครงการ ไดรับ

ความรูจากแหลง
เรียนรูนอก
โรงเรียน

นักเรียนไดรับความรูใหม
จากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

26 โครงการเปดโลกการเรียนรู 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

 เพื่อนํานักเรียนไปศึกษา
เรียนรู จากแหลงเรียนรูนอก
โรงเรียน

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 2)

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 นักเรียนรอยละ 
80 ที่เขารวม
โครงการ ไดรับ

ความรูจากแหลง
เรียนรูนอก
โรงเรียน

นักเรียนไดรับความรูใหม
จากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

27 โครงการเปดโลกงานวิชาการปฐมวัย
 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

 1. เพื่อเผยแพรงาน
วิชาการดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
 2. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ความรูเรื่องงานวิชาการของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
 3. เพื่อเผยแพรผลงานของ
เด็กใหผูปกครอง 
คณะกรรมการผูที่เกี่ยวของ
ทราบ

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 

80

 1. ไดเผยแพรงาน
วิชาการดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
 2. เกิดการเปลี่ยน
ความรูเรื่องงานวิชาการ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
 3. ไดเผยแพรผลงาน
ของเด็กใหผูปกครอง 
คณะกรรมการผูที่
เกี่ยวของทราบ

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

28 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา
พนักงานครูเทศบาล บุคลากร ทาง
การศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทับ
กวาง

 เพื่อสงเสริมการพัฒนา
วิชาการของครูใหมี
ประสิทธิภาพในการสอน

ครูในสังกัด 2 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจรอยละ 

80

ครูมีประสิทธิภาพในการ
สอน

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

29 โครงการภูมิปญญาทองถ่ิน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวาง

 เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน
 เพื่อเปนการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ินไวใหลูกหลาน
ไดทราบตลอดไป

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 รอยละ 70 เด็ก
ใหความสนใจใน

กิจกรรม

 เด็กไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมการทําภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 เด็กไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมการทําภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

กองการศึกษา

30 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

 นักเรียนไดรับการบริการ
ทางสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ
 นักเรียนรูจักปฏิบัติตนให
ถูกตองสุขลักษณะ

ตลอดป
(ร.ร.เทศบาล 1)

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

 นักเรียนไดรับการ
บริการทางสุขภาพอยาง
สมํ่าเสมอ
 นักเรียนปฏิบัติตน
ถูกตองสุขลักษณะ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

31 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

 นักเรียนไดรับการบริการ
ทางสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ
 นักเรียนรูจักปฏิบัติตนให
ถูกตองสุขลักษณะ

ตลอดป
(ร.ร.เทศบาล 2)

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

 นักเรียนไดรับการ
บริการทางสุขภาพอยาง
สมํ่าเสมอ
 นักเรียนปฏิบัติตน
ถูกตองสุขลักษณะ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

32 โครงการวันวิทยาศาสตร ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม)

 เพื่อใหนักเรียนไดเสริมสราง
 พัฒนาทักษะทางดาน
วิทยาศาสตรและมีเจตคติที่
ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 1)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีเจตคติที่ดี

ตอการเรียน
วิทยาศาสตร

นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางดานวิทยาศาสตรและ
เจตคติที่ดีตอการเรียน
วิทยาศาสตร

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

33 โครงการวันวิทยาศาสตร ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

 เพื่อใหนักเรียนไดเสริมสราง
 พัฒนาทักษะทางดาน
วิทยาศาสตรและมีเจตคติที่
ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 2)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีเจตคติที่ดี

ตอการเรียน
วิทยาศาสตร

นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางดานวิทยาศาสตรและ
เจตคติที่ดีตอการเรียน
วิทยาศาสตร

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

34 โครงการวันไหวครู ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

 เพื่อใหนักเรียนใหแสดง
มุทิตาจิตตอครูผูประสิทธ์ิ
ประสาทความรู

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 1)

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนรอยละ 
95 ไดแสดง
มุทิตาจิตตอ

ความรู

นักเรียนไดแสดงมุทิตา
จิตครูผูประสิทธ์ิประสาท
ความรู

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)

35 โครงการวันไหวครู ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา
เลต)

 เพื่อใหนักเรียนใหแสดง
มุทิตาจิตตอครูผูประสิทธ์ิ
ประสาทความรู

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 2)

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนรอยละ 
95 ไดแสดง
มุทิตาจิตตอ

ความรู

นักเรียนไดแสดงมุทิตา
จิตครูผูประสิทธ์ิประสาท
ความรู

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

36 โครงการสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
 ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับ
กวาง

 เพื่อสงเสริมคุณธรรม-
จริยธรรม ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวาง

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการรอยละ
 80 มีความพึง
พอใจในระดับดี

นักเรียนมีคุณธรรมใน
ตนเอง

กองการศึกษา

37 โครงการสายใยรักครอบครัว ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวาง

 เพื่อสรางความรัก ความ
ผูกพันและความอบอุนของ
ครอบครัว

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
ผูปกครองกับ

บุตรหลานไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

เกิดความรัก
ความผูกพัน

ผูปกครองกับบุตรหลาน
ไดทํากิจกรรมรวมกัน
เกิดความรัก ความผูกพัน

2 แหง
ศพด.ปาไผ
ศพด.จิตรฯ

38 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม)

 เพื่อสรางความรัก ความ
ผูกพันและความอบอุนของ
ครอบครัว

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 1)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ
ผูปกครองกับ

บุตรหลานไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

เกิดความรัก
ความผูกพัน

นักเรียนมีความสุขและ
ไดรับการพัฒนาทางจิตใจ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 1)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

39 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต)

 เพื่อสรางความรัก ความ
ผูกพันและความอบอุนของ
ครอบครัว

1 ครั้ง
(ร.ร.เทศบาล 2)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ
ผูปกครองกับ

บุตรหลานไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

เกิดความรัก
ความผูกพัน

นักเรียนมีความสุขและ
ไดรับการพัฒนาทางจิตใจ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

40 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

1. คาอาหารกลางวัน
2. คาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
3. คาใชจายอินเตอรเนต
โรงเรียน
4. คาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมุด
5. คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน
6. คาใชจายในการรณรงค
การปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา



- 76 -

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

7. คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
8. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
9. คาหนังสือเรียน
10. คาอุปกรณการเรียน
11. คาเครื่องแบบนักเรียน
12. คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
13. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

41 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา
เลต)

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

1. คาอาหารกลางวัน
2. คาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
3. คาใชจายอินเตอรเนต
โรงเรียน
4. คาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรงหองสมด

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

5. คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน
6. คาใชจายในการรณรงค
การปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
7. คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
8. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
9. คาหนังสือเรียน
10. คาอุปกรณการเรียน
11. คาเครื่องแบบนักเรียน
12. คากิจกรรมพัฒนา.
คุณภาพผูเรียน
13. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

42 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจิตรประไพชาเลต

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

1. คาอาหารกลางวัน
2. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
3. คาหนังสือเรียน
4. คาอุปกรณการเรียน
5. คาเครื่องแบบนักเรียน
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ศพด.ในสังกัด
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

43 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปาไผ

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง

1. คาอาหารกลางวัน
2. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
3. คาหนังสือเรียน
4. คาอุปกรณการเรียน
5. คาเครื่องแบบนักเรียน
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศพด.ในสังกัด
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 96

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

44 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวาง

 เพื่อใหเด็กเยาวชน นักเรียน
 นักศึกษา เกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ และมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี

 นักเรียนในโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง

ตามเกณฑ
มาตรฐาน รอย

ละ 95

 เด็กเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ไดเลนกีฬา
และออกกําลังกาย

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

45 โครงการคายภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา
เลต)

 เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็ก
ไดใชภาษาอังกฤษ
 เพื่อใหเด็กไดแสดงออก
และรักการใชภาษาอังกฤษ

ตลอดทั้งป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ
เด็กไดเขารวม
กิจกรรมและ
เกิดความรัก
ภาษาอังกฤษ

เด็กไดกิจกรรมที่สงเสริม
การใชภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

46 เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนนิคมทับ
กวางสงเคราะห 1

 เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค 
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาล
มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

47 เงินอุดหนุนโรงเรียนนิคมทับกวาง
สงเคราะห 2

 เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค 
รอยละ 96

โรงเรียนในเขตเทศบาล
มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

48 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานซับบอน  เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาล
มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

49 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองผักบุง เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

50 เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปาไผ เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

51 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ทับกวาง

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ มี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

     15,280,000      15,235,000      15,235,000      15,235,000      15,235,000 

51                 51                 51                 51                 51                 รวมโครงการ

รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 1. เพื่ออนุรักษและสงเสริม
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาน
2. เพื่อความเปนศิริมงคลและ
เปนการสรางขวัญและกําลังใจ
กับประชาชนในทองถิ่น
3. เพื่อความเขาใจอันดี
ระหวางประชาชนในทองถิ่น
และเทศบาลเมืองทับกวาง

 ขาราชการ พอคา ประชาชน 
ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวาง และพื้นท่ีใกลเคียง
เขารวมกิจกรรมอยางพรอม
เพรียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
ชุมชน

 ประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน 32 
ชุมชน 
เขารวมโครงการ โดย
พรอมเพรียงกัน

กองการศึกษา

2 โครงการประเพณีลอยกระทง 1. เพื่อเปนการขอขมาแกพระ
แมคงคา
2. เพื่อใหประชาชนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. เพื่อใหรูถึงคุณคา แมน้ํา 
ลําคลอง
 เพื่อใหเกิดความสามัคคีใน
ชุมชน

 ขาราชการ พอคา ประชาชน 
ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวาง และพื้นท่ีใกลเคียง
เขารวมกิจกรรมอยางพรอม
เพรียง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ
ชุมชน

 ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง ไดเขา
รวมงานประเพณีลอย
กระทง โดยรวมกัน
อนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงานใหเปน
มรดกของชาติไทยสืบไป

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

3 โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน

1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
ศึกษา พระธรรมวินัยของทาง
พระพุทธศาสนา
2. เพื่อเปนการกลอมเกลา
จิตใจ ของเด็กและเยาวชนให
มีจิตใจท่ีออนโยนและสุภาพ
3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนใช
เวลาวางในการปดภาคเรียนให
เปนประโยชน 
ไมมั่วสุมกับส่ิงเสพติด
4. เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
รูจักการอยูรวมกันเปนหมูคณะ

เด็กและยาวชนเขารวม
โครงการ 120 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เขารวมโครงการ
รอยละ 80 หรือ

 96 คน

 เด็กและเยาวชนท่ีเขารับ
การบรรพชาจะเขาใจใน
สวนของพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้น
 เด็กและเยาวชนจะ
ประพฤติแตในส่ิงท่ีดีงาม
 เด็กและเยาวชนมี
พระพุทธศาสนาเปนท่ี
พึ่งทางใจ
 เพื่อใหเด็กและเยาวชน
หางไกลยาเสพติด

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด สงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

4 โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 1. เพื่อเปนการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม
2. เพื่อใหประชาชน 
ไดแสดงออกในส่ิงท่ีดีงาม และ
เขารวมงานกิจกรรม ประเพณี
รวมกัน
3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
แสดงออกถึงความกตัญู
กตเวทีตอผูใหญและเกิดความ
สนุกสนาน ปรองดองกัน

 ขาราชการทุกหนวยงาน 
ไดรวมกันสรงน้ํา พระพุทธรูป 
และรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ
 ประชาชนในทองถิ่นเขารวม
กิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน
 รวมอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ
ชุมชน

 ฝกใหเยาวชนและ
ประชาชนเกิดคานิยม
สรางสรรคเอกลักษณไทย
 เปนการสืบสานและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยใหคง
อยูสืบไป
 เปนการแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุ

กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีตักบาตรดอกไม  เพื่ออนุรักษและสงเสริม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
 เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดมี
โอกาสศึกษาศิลปวัฒนธรรม

จัดใหมีขบวนเทียนพระราชทาน
 ขบวนเทียนพรรษา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีประชากรและ
นักทองเท่ียวเขา

รวมงาน

สามารถอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมเนียมของ
ทองถิ่นไวไดสืบไป

กองการศึกษา

5 1,700,000    1,700,000    1,700,000    1,700,000    1,700,000    
5                  5                  5                  5                  5                  รวมโครงการ

รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการมีสวนรวมในการ
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรอยละ
 7๐ ท่ีเขารวม

กิจกรรม

ประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงครักษาความ
สะอาด

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
 มีสวนรวมในการรักษาความ
สะอาด และมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

๒ ครั้ง/ป 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนรอยละ
 8๐ เขารวม

กิจกรรม

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสวนรวมใน
การรักษาความสะอาด
และมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
 มีการคัดแยกขยะ

1 ครั้ง/ป 800,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 60 ท่ี
เขารวมโครงการ

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีการคัดแยก
ขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

7 โครงการอบรมความรูและทัศน
ศึกษาดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร

เพื่อใหความรูดานสุขภิบาล
อาหารแกผูประกอบการ

1 ครั้ง/ป 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ผูประกอบการ
ดานอาหาร 

รอยละ 70 ผาน
การอบรม

หลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหาร

ผูประกอบการดาน
อาหารมีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกของเทศบาลเมือง
ทับกวาง

เพื่อใหพนักงาน/พนักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง 
สามารถคํานวณคารบอน
ฟุตฟริ้นทและจัดทํารายงาน
เทศบาลเมืองได

1 ครั้ง/ป 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รยละ 80 ของผู
ท่ีเขารวมกิจกรรม

พนักงาน/ พนักงานจาง
เทศบาลเมืองทับกวาง
 ท่ีผานการอบรม
สามารถคํานวณ
คารบอนฟุตฟริ้นทและ
จัดทํารายงานได

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.)

เพื่อสรางกลุมเครือขายชวย
ปกปองและรักษาส่ิงแวดลอม

1 ครั้ง/ป 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 80 ของ
ผูท่ีเขารวม
กิจกรรม

มีกลุมเครือขายชวย
ปกปองและรักษา
ส่ิงแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

4 โครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย

เพื่อสงเสริมใหรานอาหารผาน
ขอกําหนดมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 30 ท่ี
เขารวมโครงการ

รานอาหารผาน
ขอกําหนดมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการตรวจสารปนเปอนใน
อาหาร

เพื่อเปนการเฝาระวังสาร
ปนเปอนในอาหารและ
ปลอดภัยของผูบริโภค

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 80 ของ
จํานวนแผงลอย
จําหนายอาหาร
ปราศจากสาร

ปนเปอน

ประชาชนไดบริโภค
อาหารท่ีปลอดสาร
ปนเปอน

กอง
สาธารณสุขฯ

6 เงินบํารุงศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อการสาธารณสุขและการ
บริหารจัดการของศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองทับ
กวาง

1 ครั้ง/ป 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ประชาชนผูมา

รับบริการ 
รอยละ 80 มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนไดรับการ
ตรวจสุขภาพอยางท่ัวถึง

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

20 โครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวาง

เพื่อขับเคล่ือนโครงการ
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข 
ตามสภาพปญหาและบริบท
ของชุมชน เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความสามารถดาน
สาธารณสุขในการดูแลตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนใหมี
สุขภาพดี

3 โครงการ/ ชุมชน 
(ดําเนินการ 3 ชุมชน)

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายใน
โครงการเขารวม
กิจกรรมใน
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข
จากผลการ
สังเกตการณการ
เขารวม
กิจกรรม/การ
ซักถามคําถาม 
พบผูเขารวม
โครงการให
ความสนใจ

ประชาชนเกิด
กระบวนการคิด และ
วิเคราะหปญหาดาน
สาธารณสุขรวมกัน 
และมีความรู 
ความสามารถ ดาน
สาธารณสุขในการดูแล
ตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนใหมีสุขภาพดี 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

10 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ เพื่อใหชุมชนท่ีเขารวม
โครงการฯ มีถนนปลอด
ถังขยะ

1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 60 ท่ี
เขารวมโครงการ

ชุมชนท่ีเขารวม
โครงการฯ มีถนน
ปลอดถังขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อใหเขารวมโครงการมี
ความรูในอนุรักษทรัพยากรใน
พื้นท่ีเทศบาลเมือง
ทับกวาง

1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม

โครงการมีความรู
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรใน
พื้นท่ีเทศบาล
เมืองทับกวาง

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองทับกวาง

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลแหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวาง

เพื่อใหมีการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลแหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวาง

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 70 ของ
ผูท่ีเขารวม
กิจกรรม

เทศบาลเมืองทับกวาง 
มีการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลแหลง
ทรัพยากรและ
โบราณคดีในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ขับเคล่ือน/ติดตามผลการ
ดําเนินงาน

1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมกิจกรรม

คณะกรรมการมีการ
กําหนดแนวทางในการ
ขับเคล่ือน / ติดตาม
ผลการดําเนินงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการปองกันปญหาโรค
ไขเลือดออกและโรคไขปวดขอ
ยุงลาย

เพื่อใหประชาชนและจิตอาสา
พัฒนาสุขภาพชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง มีสวน
รวมในการสํารวจและทําลาย
แหลงเพาะพันธยุงลายและลด
ปญหาการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออกและโรคท่ีเกิดจาก
ยุงลาย

4 ครั้ง/ป 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 คาความชุกของ
ลูกนํ้ายุงลายใน
ชุมชน (HI) ไม
เกินรอยละ 10

ประชาชนและจิต
อาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 
มีสวนรวมในการกําจัด
ลูกน้ํายุงลายและลด
ปญหาการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก
และโรคไขปวดขอ
ยุงลาย

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

15 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอ

  เพื่อใหจิตอาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 
มีความรู ความเขาใจ ในการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และสามารถดูแลเฝาระวังและ
ควบคุมโรคติดตอตางๆ ใน
ชุมชนได
  เพื่อกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ปองกันโรค

1 ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 90 ของ
จิตอาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทับกวางท่ี
เขารวมโครงการฯ
 จํานวน
ประชาชนในเขต
เทศบาลเทศบาล
เมืองทับกวาง
อยางนอยรอยละ
 80 ท่ีไมเกิด
โรคติดตอท่ี
สําคัญท่ัวไป

 จิตอาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง 
มีความรู ความเขาใจ
ในการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคและ
สามารถดูแลเฝาระวัง
และควบคุมโรคติดตอ
ตางๆ ในชุมชนได
 ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง
ไมเกิดอัตราเส่ียงตอ
การเกิดโรคติดตอท่ัวไป

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

16 โครงการชุมชนนํารองแกนนํา 
สรางสุขภาพดีวิถีปกติใหม (New
 Normal) ตานภัยโควิด-19

เพื่อใหเกิดแกนนําสรางสุขภาพ
ดีวิถีปกติใหม (New Normal) 
ในชุมชนทุกหมูบานในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แกนนําสราง
สุขภาพดีวิถีปกติ
ใหม (New 
Normal) 
สามารถเผยแพร
ความรูตอ
ครอบครัวและ
ชุมชนไดถูกตอง
อยางนอยรอยละ
 80

แกนนําสรางสุขภาพดี
วิถีปกติใหม (New 
Normal) สามารถ
เผยแพรความรูตอ
ครอบครัวและชุมชน
ไดถูกตองอยางนอย
รอยละ 80

กอง
สาธารณสุขฯ

17 โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ
การปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโร
นา2019 (COVID-19)

เพื่อประชาสัมพันธและรณรงค
ใหความรูการปองกันโรคติด
เชื้อไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19) 
ใหแกประชาชนในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองทับกวาง

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
ใหความรูแก
ประชาชนไดรับ
ความรูจากสื่อ
ประชาสัมพันธ
มากกวารอยละ 
80

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง
ไดรับความรูจากส่ือ
ประชาสัมพันธมากวา
รอยละ 80

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

18 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

เพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพ
 ในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขมูลฐานใหแกจิต
อาสาพัฒนาสุขภาพ ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

1 ครั้ง/ป 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผลคะแนน
แบบทดสอบ
ความรู (หลังการ
อบรม) พบวาจิต
อาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชน มี
คะแนนผาน
เกณฑ 85 ของ
คะแนนเต็ม

จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง ไดรับ
ความรูและการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อนํามา
ปรับใชดานการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ในพื้นท่ี

กอง
สาธารณสุขฯ

19 โครงการรณรงคปองกันโรคขาด
สารไอโอดีน

เพื่อสงเสริมความรูทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพ ใหกับจิต
อาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน 
และครูในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีน การ
ปองกันและการตรวจคุณภาพ
เกลือบริโภค

1 ครั้ง/ป 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ผลคะแนน
แบบทดสอบ
ความรู (หลังการ
อบรม) พบวาจิต
อาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชน 
และครู มี
คะแนนผาน
เกณฑ 85 ของ
คะแนนเต็ม

จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน และครูใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง 
สามารถนําความรู 
ทักษะ เรื่องโรคขาด
สารไอโอดีน การ
ปองกัน การตรวจ
คุณภาพเกลือ บริโภค
ไปใชในพื้นท่ีและ
สถานศึกษา

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

21 เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

เพื่อเปนคาสนับสนุน
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขใหแกชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

1 ครั้ง/ป 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 รอยละ 90 ของ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง

ทับกวางเขารวม
ดําเนินงานตาม

แนวทาง
โครงการ

พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

ผูนําชุมชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
ทับกวาง เกิดกระบวน
คิดและวิเคราะห
ปญหารวมกันในการ
พัฒนางานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสข

กอง
สาธารณสุขฯ

22 โครงการปองกันโรคระบาดสัตว เพื่อปองกันการเกิดโรคระบาด
สัตว

1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 90 
ของสัตวในเขต 
ทม.ทับกวางไม
เกิดโรคระบาด

สัตว

ไมเกิดโรคระบาดใน
สัตว ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

23 โครงการรณรงคควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา 1 ครั้ง/ป 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนรอยละ 
100 ของสัตวใน
เขต ทม.ทับกวาง
 ไมเกิดโรคพิษ

สุนัขบา

ไมเกิดโรคพิษสุนัขบา
 ในเขต ทม.ทับกวาง

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

24 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

เพื่อทราบขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

2 ครั้ง/ป 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 รอยละ 100 
ของสัตวในเขต
เทศบาลเมือง
ทับกวางไดขึ้น

ทะเบียนสัตวตาม
โครงการฯ

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง
ไมนอยกวา 9,240 ตัว
 ไดรับการสํารวจและ
ขึ้นทะเบียนสัตว 2 
ครั้งตอป

กอง
สาธารณสุขฯ

25 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

เพื่อใหสุนัข/แมว ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง ไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรค

1 ครั้ง/ป 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละ 100 
ของสุนัข/แมว 
ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง
ไดรับการฉีด
วัคซีนปองกัน

และควบคุมพิษ
สุนัขบา ตาม
โครงการฯ

สุนัข/แมว ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง
ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันและควบคุมพิษ
สุนัขบา ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
 ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาฯ
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

26 โครงการกอสรางสถานท่ีพักพิง
สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาฯกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพื่อใหสุนัข/แมวจรจัด ในเขต
เทศบาลเมืองทับกวางมี
สถานท่ีพักพิง และลดปญหา
สุนัข/แมวจรจัด

3 หลัง/ป
หลังละ 3,000,000 บาท
(ตามแบบกรมปศุสัตว)

3,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 รอยละ 80 ของ
สุนัข/แมวจรจัด
ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวางมี
สถานท่ีพักพิง

สุนัขและแมวจรจัดใน
เขตเทศบาลเมืองทับ
กวางมีสถานที่พักพิงตาม
โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
 ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาฯ
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี

กอง
สาธารณสุขฯ

27 โครงการกอสรางอาคารท่ีพัก
คนงาน

เพื่อใหคนงานมีท่ีพัก จํานวน 1 หลัง - - 1,200,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

คนงานมีท่ีพัก กอง
สาธารณสุขฯ

28 โครงการกอสรางอาคารเก็บ
อาหารสัตว

เพื่อมีท่ีเก็บอาหารสําหรับ
สุนัข/แมว

จํานวน 1 หลัง - - 1,200,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

มีท่ีเก็บอาหารสําหรับ
สุนัข/แมว

กอง
สาธารณสุขฯ



- 97 -

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

29 โครงการปลูกสวนปา เพื่อเปนแนวกันชนระหวาง
ชุมชนกับท่ีพักพิงสุนัขและแมว
และเพื่อสรางพื้นท่ีสีเขียว

ป 66 จํานวน 2,375 ตน
ป 67 จํานวน 1,000 ตน

712,500 300,000 - - - มีสวนปาเปน
แนวกันชนรนะ
หวางชุมชนท่ีพัก
พิงสุนัขและแมว
และมีพื้นท่ีสีเขียว

ชุมชนไมไดรับ
ผลกระทบจากสถานท่ี
พักพิงสุนัขและแมว

กอง
สาธารณสุขฯ

30 โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย เพื่อบริหารจัดการท่ีดีดาน
ส่ิงแวดลอม

จํานวน 1 บอ - 3,000,000 - - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

บริหารจัดการท่ีดีดาน
ส่ิงแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ

31 โครงการจัดซื้ออาหารสําเร็จรูป
สําหรับเล้ียงสุนัข/แมวจรจัด

เพื่อสุนัข/แมวไดกินอาหาร
อยางท่ัวถึง

สถานพักพิงสุนัข/
แมวจรจัด

400,000 500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สุนัข/แมวจรจัด
มีอาหารกิน
อยางท่ัวถึง

สุนัข/แมวจรจัดมี
อาหารกินอยางท่ัวถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

32 โครงการศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองทับกวาง รักษโลก 
ลด งด ใชถุงหิ้วพลาสติก

เพื่อรณรงคการใชถุงกระดาษ
ใสยากลับบาน 
ใหผูปวยท่ีมารับบริการ แทน
การใชถุงพลาสติก

2 ครั้ง/ป - - - - - ศูนยบริการ
สาธารณสุข

เทศบาลเมือง
ทับกวาง

ใหบริการใชถุง
กระดาษใสยา
กลับบาน ให

ผปวยรอยละ 80

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองทับกวาง 
ลดปริมาณการใชถุง
หิ้วพลาสติก

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

33 โครงการศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองทับกวาง สงเสริม
ผูสูงวัยใสใจสุขภาพ

เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูเรื่อง
การดูแลสุขภาพ

3 ครั้ง/ป - - - - - จํานวนผูสูงอายุ
รอยละ 80 มี
ความรูและพึง

พอใจ

ผูสูงอายุมีความรูเรื่อง
การดูแลสุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

33 9,146,500     17,114,000    17,264,000    14,864,000    14,864,000    

28                 29                  29                  27                  27                  รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด

เพื่อใหประชาชน เยาวชน มี
สวนรวมในการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด

1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชน 

เยาวชนท่ีไดเขา
รวมโครงการ

ประชาชน เยาวชนมีสวน
รวม ในการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการรวมพลังชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติด

เพื่อใหผูนําชุมชนทราบ
บทบาทหนาท่ีของตนเองและ
มีสวนรวมในการปองกัน
แกไขปญหายา
เสพติด

1 ครั้ง/ป 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 80 ของ
ผูนําชุมชนท่ีเขา
รวมโครงการ

ผูนําชุมชนทราบบทบาท
หนาท่ีของตนเองและมี
สวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

3 เงินอุดหนุนการดําเนินงาน
โครงการบูรณาการ
งบประมาณในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

เพื่อเปนการเฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการขับเคลื่อน
การดําเนินการ
ปองกันและ
แกไขปญหา

ยาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล

มีการเฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

4 เงินอุดหนุนการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดเพื่อ
สรางความเขมแข็งในระดับ
หมูบาน/ชุมชน ตําบลทับกวาง

เพื่อเปนการเฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 มีการขับเคลื่อ
การดําเนินการ
ปองกันและ

แกไขปญหายา
เสพติดตาม
นโยบายของ

รัฐบาล

มีการเฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

5 เงินอุดหนุนการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดของชุมชน

เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานรัฐ/
เอกชนมีการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 32 ชุมชน มี
การจัดทํา

โครงการปองกัน
และแกไขปญหา

ยาเสพติด

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ปองกันและแกปญหายา
เสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

1,359,000    1,359,000    1,359,000    1,359,000    1,359,000    

5                  5                  5                  5                  5                  รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหความรูแกประชาชน
ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

 เพื่อใหความรูในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารจากหนวยงาน
ราชการกับประชาชน

1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม

ประชาชนรับรูถึงสิทธิการ
เขาถึงขอมูลของทาง
ราชการมากยิ่งขึ้น

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ
(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ)

2 โครงการรณรงคการปลูกฝงจิต
สาธารณะเพื่อตอตานการทุจริต

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตระหนักถึงการ
ตอตานการทุจริต

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตระหนักถึง
การตอตานการทุจริต

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ
(งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ)

3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล

เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณในดานตางๆ 
ใหแก คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักจาง

๑ ครั้ง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ 

๘๐

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักจางมีความรู
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานและมีความ
สามัคคีตอเพื่อนรวมงาน

กองการเจาหนาท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

4 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานและลูกจาง

 เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง มีความรูความ
เขาใจ กรอบความคิดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ 

๘๐

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

กองการเจาหนาท่ี

5 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ 
"บุคคลตนแบบดานคุณธรรม 
และจริยธรรม"

เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติ
บุคคลตนแบบ   ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ใน
การปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน     รวม
ไปถึงเพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจในหนวยงาน

พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง

- - - - - พนักงานเทศบาล
 ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง
 มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบ

ตอหนาท่ี

พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ไดรับการ 
ยกยองเชิดชูเกียรติและมี
ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

กองการเจาหนาท่ี
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

6 โครงการอบรมการเสริมสราง
และพัฒนาใหขาราชการรักษาวินัย

เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเสริมสราง
และพัฒนา

พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม
กิจกรรม รอยละ

 80

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง มี
ความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบหรือ
วินัยของขาราชการอีกท้ัง
ยังเสริมสรางและพัฒนา
ทัศนคติ จิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีมีวินัย

กองการเจาหนาท่ี

7 โครงการจัดงานวันเทศบาล  เพื่อใหพนักงานและลูกจาง 
ระลึกถึงความสําคัญและ
ความเปนมาของเทศบาลและ
เกิดความรัก ความสามัคคี

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ 

๘0

 พนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง ตลอดจนผูบริหาร
ระลึกถึงความสําคัญ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

8 โครงการงานวันรัฐพิธี  เพื่อเปนการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยและให
ประชาชนในทองถิ่นมีสวน
รวมในการประกอบ
พระราชพิธี

๑.โครงการวันปยมหาราช
๒.โครงการงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
๓.โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี
4.โครงการงาน 12 สิงหาคม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ 
นางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9
5.โครงการวันท่ี 13 ตุลาคม
 วันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
 มหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวัน
พอแหงชาติ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูเขารวมกิจกรรม
รอยละ ๖๐

ประชาชนไดมีสวนรวม
ในการแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

6.โครงการวันท่ี 5 ธันวาคม 
วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ

9 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น

ตลอดท้ังป - - 1,500,000 1,500,000 - ระดับ
ความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน

เพื่อใหการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา/ผูบริหาร
ทองถิ่นเปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัด

10 ติดตั้งระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมือง
ทับกวาง

เพื่อจัดเก็บเอกสารราชการให
เปนระบบและงายตอการ
คนหาและลดการใชกระดาษ

1 ครั้ง / ป 2,000,000 - - - - ระดับ
ความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน

จัดเอกสารราชการให
เปนระบบและงายตอ
การคนหาและลดการใช
กระดาษ มีเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีมีประสืทธิภาพ

สํานักปลัด



- 106 -

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

11 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช
พิธี และรัฐพิธี อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ใหกับหนวยงานของรัฐหรือ
องคกรตางๆ

อําเภอแกงคอย
1 ครั้ง / ป

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หนวยงานท่ี
ไดรับการ

สนับสนุนมี
งบประมาณใน
การดําเนินงาน

ทําใหหนวยงานของรัฐ
หรือองคกรเอกชนนํา
งบประมาณท่ีไดรับการ
สนับสนุนไปดําเนินการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค

สํานักปลัด

12 อุดหนุนโครงการกวดขันวินัย
จราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน

 สภ.แกงคอย
1 ครั้ง / ป

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หนวยงานท่ี
ไดรับการ

สนับสนุนมี
งบประมาณใน
การดําเนินงาน

ทําใหหนวยงานของรัฐ
หรือองคกรเอกชนนํา
งบประมาณท่ีไดรับการ
สนับสนุนไปดําเนินการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค

สํานักปลัด

4,640,000    2,640,000    4,140,000    4,140,000    2,640,000    

10                9                  11                11                10                รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนักงานดับเพลิง  
และสมาชิก อปพร.

เพื่อเพิ่มความรู
ความสามารถในการ
ชวยเหลือผูประสบภัย ใน
ดานตางๆ

ฝกอบรมพนักงานดังเพลิง 
และสมาชิก อปพร. 
จํานวน 100 คน

        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000 พนักงานดังเพลิง 
และสมาชิก อป

พร. เขารวม
โครงการ

ฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

พนักงานดับเพลิงและ
สมาชิก อปพร. มีความ
เขาใจและพัฒนา
ศักยพภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ีไดดี และทันทวงที
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น

สํานักปลัด 
งานปองกันฯ

2 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัยตางๆ

๑ ครั้ง/ป 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม 
รอยละ ๕๐

ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู
และพรอมท่ีจะปฏิบัติ
ภารกิจเมื่อเกิดเหตุตางๆได

สํานักปลัด  
งานปองกันฯ

3 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัย 100%

เพื่อเสริมสรางวินัย
การจราจรใหกับผูเขารับ
การอบรม ไดเคารพกฎ
จราจร ใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขากฏจราจร
และมีสวนรวมในการลด
ปญหาจราจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุเสริมสรางวินัย
จราจร

ลดอุบัติเหตุจราจรบนทอง
ถนน ประชาชน นักเรียน 

จํานวน 50 คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ ๘๐%

ผูเขารวมฝกอบรมไดรับ
ความรู ความเขาใจกฎ
จราจร

สํานักปลัด
งานเทศกิจ

3 900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดารเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

3                   3                   3                   3                   3                   รวมโครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการปรับปรุงหองสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพ
ชาเลต)

เพื่อใหหองสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยใหอยู
ในสภาพเรียบรอยสมบูรณ
 พรอมใชงาน

ซอมแซมปรับปรุงหองสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเลต)

400,000 - - - - ระดับความสําเร็จ
รอยละ 95

นักเรียนมีหองสงเสริม
พัฒนาการอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

2 โครงการกอสรางหองน้ําชาย-หญิง
 จํานวน 6 หอง บริเวณอาคาร
เรียน 4 ชั้น 9 หองเรียน โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพ
ชาเลต)

เพื่อใหนักเรียนไดรับความ
สะดวกในการใชหองน้ํา

กอสรางหองน้ําชาย-หญิง 
จํานวน 6 หอง ขนาดกวาง 
1.80 เมตร ยาง 8.40 เมตร 
บริเวณอาคารเรียน 4 ชั้น 9 
หองเรียน

350,000 - - - - ระดับความสําเร็จ
รอยละ 95

เด็กนักเรียนไดรับความ
สะดวกในการใชหองน้ํา

กองการศึกษา

3 โครงการซอมแซมหลังคา 
ฝาเพดานและระบบไฟฟา อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ทับกวาง (จิตรประไพชาเลต)

เพื่อใหนักเรียนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย ใน
การใชตัวอาคารเรียน

ซอมแซมหลังคา ฝาเพดานและ
ระบบไฟฟาพื้นท่ีซอมแซม 
248 ตารางเมตร

150,000 - - - - ระดับความสําเร็จ
รอยละ 95

นักเรียนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย ใน
การใชตัวอาคารเรียน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

4 โครงการกอสรางลานคอนกรีต
บริเวณสนามฟุตซอล ดานหลัง
สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อสะดวกตอประชาชนผู
มาใชบริการ

กอสรางลานคอนกรีตบริเวณ
สนามฟุตซอล ขนาดพื้นท่ี 879
 ตารางเมตร หนา 10 ซม.

450,000 - - - - ระดับความสําเร็จ
รอยละ 95

ไดรับความสะดวก 
แกประชาชนผูมาใช
บริการ

กองการศึกษา

5 ติดตั้งบอบําบัดน้ําเสีย บริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ทับกวางปาไผ  หมูท่ี 2

เพื่อสุขอนามัยท่ีดีภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ติดตั้งบอบําบัดน้ําเสีย บริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวางปาไผ หมูท่ี 2 
จํานวน 6 วง พรอมฝาปด

23,600 - - - - ระดับความสําเร็จ
รอยละ 95

สุขอนามัยท่ีดีภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

6 ติดตั้งรางน้ําฝนสแตนเลส บริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ทับกวาง ปาไผ หมูท่ี 2

เพื่อรองรับน้ําฝนท่ีไหลจาก
หลังคาใหไหลไปยังทอ
ระบายน้ํา

ติดตั้งรางน้ําฝนสแตนเลส 
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง ปาไผ 
รางน้ําฝนสแตนเลส ขนาด 6 
นิ้ว ยาว 26.00 เมตร

39,400 - - - - ระดับความสําเร็จ
รอยละ 96

ชวยใหน้ําฝนไหลจาก
รางน้ําฝนลงสูดานลาง
อยางเปนระบบ

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

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

7 โครงการหลังคาเหล็กเชื่อม
ทางเดินอาคารใหม บริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับ
กวาง ปาไผ หมูท่ี 2

เพื่อความสะดวกของ
นักเรียนเวลาเดินทาง
ระหวางอาคารปองกัน
แสงแดดและฝนในระหวาง
ใชทางเดิน

ติดโครงหลังคาเหล็กเชื่อม
ทางเดินอาคารใหมบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง ปาไผ หมูท่ี 2

77,700 - - - - ระดับความสําเร็จ
รอยละ 97

นักเรียนใชทางเดิน
ระหวางอาคารไดอยาง
สะดวก

กองการศึกษา

8 โครงการกอสรางอางลางหนา
แปรงฟน สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 2 (จิตรประไพชาเลต)

เพื่อใหอางลางหนา
เพียงพอตอนักเรียนท่ี
จํานวนเพิ่มขึ้นในทุกๆป

บริเวณอาคารอนุบาล ขนาด
กวาง 2.60 เมตร ยาว 13.00
 เมตร พรอมหลังคาคลุม หรือ
พื้นท่ีกอสรางไมนอยกวา 
40.76 ตารางเมตร

320,000 - - - - ระดับความสําเร็จ
ของงาน

อางลางหนาเพียงพอตอ
นักเรียน

กองการศึกษา
(ร.ร.เทศบาล 2)

0 1,810,700    -               -               -               -               

8                  -               -               -               -               
รวม

รวมโครงการ



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชคีรุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 111 -

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซ้ือและติดตั้งลูกขายระบบกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติพรอมอุปกรณ
ครบชุด

        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000 กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        

2 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 
แรงมา  จํานวน 1 คัน

     4,000,000  -  -  -  - กองชาง

3 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซ้ือรถฟารมแทรกเตอร 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 

ขนาดกําลังไมนอยกวา 85 แรงมา 
จํานวน 1 คัน
-ติดตั้งเครื่องตัดหญาไหลทาง 
หนากวาง 1.20 เมตร 
แบบไฮดรอลิก พรอมติดสัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด แบบ LED

     2,230,000  -  -  -  - กองชาง

4 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาณ
กระบอกสูบ 4,000 ซีซี
จํานวน 1 คัน

     1,375,000  -  -  -  - กองชาง

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

รวม

แบบ ผ.03 
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

5 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน 4 เครื่องๆละ 9,500 บาท
-เปนเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 
เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 
แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา
 30 ซีซี พรอมใบมีด

          38,000  -  -  -  - กองชาง

6 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซ้ือเครื่องชารจแบตเตอรี่
แบบรถเข็น จํานวน 1 เครื่อง
-สําหรับใชชารจแบตเตอรี่
ขนาด 6v,12v24v 
สามารถใชไดท้ังแบตเตอรี่น้ํา 
แบตเตอรี่แหงขนาดไมนอยกวา 150 
แอมป สามารถปรับความเร็วในการ
ชารจไดสูงสุด 10 ระดับ แรงดันไฟฟา
 220-240อ

5,000             -  -  -  - กองชาง

7 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 
เครื่อง

          22,000  -  -  -  - กองชาง
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

8 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ
 LED ชนิดสี Network  
จํานวน 1 เครื่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ     
ไมนอยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm)  ,
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) , สามารถพิมพเอกสาร
กลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม
นอยกวา 512 MB
 - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา
 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 10/100
 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา
 1 ชอง

27,000          - - - - กองชาง
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

 หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 
แผน และสามารถใชไดกับ A4, Letter,
 Legal และ Custom
  - เปนไปเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 
12 พฤษภาคม 2563

7,697,000     -                -                -                -                

9 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เครื่องฉีดดับเพลิงทรงดันสูงขนาดพกพา
 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 500,000 บาท

     1,000,000  - 1,000,000     - 1,000,000     สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

10 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เครื่องฉีดดับเพลิงโฟมแรงดันสูงแบบ
สะพายหลัง 2 ชุดๆละ 500,000 บาท

     1,000,000  -      1,000,000 -      1,000,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

11 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน พัดลมเปาระบายควันแรงสูง จํานวน 2 
เครื่องๆละ 500,000 บาท

     1,000,000  -      1,000,000 -      1,000,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

12 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

กลองสองทะลุเขมาควันดําหนาทึบและ
คนหาผูประสบภัยในท่ีมืดสนิท จํานวน
 2 ชุดๆละ 890,000 บาท

     1,780,000  - 1,780,000     - 1,780,000     สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

13 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ภาชนะสํารองน้ําดับเพลิงแบบพกพา
และพับเก็บได จํานวน 1 ชุด

 -         300,000 - 300,000        - สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

14 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
การแพทย

ถังอากาศสํารองขนาดบรรจุไมนอยกวา
 7 ลิตร จํานวน 5 ถังๆละ 70,000 
บาท

 -         350,000 - - 350,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

15 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เบาะลมนิรภัย สําหรับรองรับผูตกจาก
ท่ีสูงทรงแปดเหลี่ยมดานเทา จํานวน 1
 ชุด

 -      1,800,000 - - 1,800,000     สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

16 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ชุดผจญเพลิงภายในอาคารพรอม
อุปกรณชวยหายใจ จํานวน 10 ชุดๆละ
 500,000 บาท

     5,000,000  -      5,000,000      5,000,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

17 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดไฟบอลลูนสองสวาง ชนิดหลอดไฟ 
LED ขนาดไมนอยกวา 1,200W 
จํานวน 2 ชุดๆละ 350,000 บาท

 -         700,000 - - 700,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

18 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับอัดคาอากาศ

 -         600,000 - 600,000        - สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

19 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
การแพทย

เครื่องชวยหายใจ แบบหนากากเต็ม
พรอมถังอัดอากาศ จํานวน 10 ชุดๆละ
 200,000 บาท

     2,000,000  - 2,000,000     - 2,000,000     สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

20 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดทุนลอยน้ํา 
แรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง

        280,000  - 280,000        - 280,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ



- 117 -

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

21 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําดับเพลิงหาบหาม จํานวน 
1 เครื่อง

        600,000  - 600,000        - 600,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

22 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง 
จํานวน 10 ตูๆละ 25,000 บาท

        250,000  - 250,000        - 250,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

23 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซ้ือวิทยุสื่อสาร VHF/FM ชนิดมือถือ
 5 วัตต จํานวน 10 เครื่องๆละ 
12,000 บาท

        120,000  - 120,000        - 120,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

24 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 
ตูๆละ 6,000 บาท

          12,000  - 12,000          - 12,000          สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

25 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 
ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 2 ตัวๆละ 
7,500 บาท

          15,000  - 15,000          15,000          15,000          สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

26 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ
 5,000 บาท

          10,000  - 10,000          - 10,000          สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

27 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือตูเก็บเอกสารขนาด 40 ชอง 
จํานวน 2 ตูๆละ 8,000 บาท

          16,000  - 16,000          - 16,000          สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

28 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตูชารจแบบเข็น 24V จํานวน 1 เครื่อง
 สามารถใชชารจแบตเตอรี่ได ขนาด 
6V, 1V และ 24V  สามารถใชไดท้ัง
แบตเตอรี่น้ํา และแบตเตอรี่แหง

          90,000  - 90,000          - 90,000          สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

29 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องเลื่อยยนตพรอมอุปกรณ 
จํานวน 3 ตัวๆละ 12,000 บาท

          36,000  - 36,000          - 36,000          สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

30 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซ้ือชุดสวมใสกูภัยหรือชุดปฏิบัติงาน
ท่ีสูงและอับอากาศ จํานวน 10 ชุดๆละ
 45,000 บาท

        450,000  - - - 450,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

31 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซ้ือชุดสวมใสโรยตัวหรืออพยพ
ผูประสบภัย จํานวน 10 ชุดๆละ 
22,000 บาท

        220,000  - 220,000        - 220,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

32 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบระบายน้ําทวมขังชนิดทุนลอย
น้ํา ขนาดพกพา จํานวน 1 เครื่อง

 -         400,000 - - 400,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

33 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

จัดซ้ือรถพยาบาล (รถตูปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี) 
จํานวน 1 คัน

 -      2,500,000 - 2,500,000     - สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

34 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 3 ตูๆละ 
8,000 บาท

          24,000  - 24,000          - 24,000          สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

35 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซ้ืออุปกรณตัดถาง ประกอบดวย ชุด
คีมตัด ชุดดึงถาง ชุดเสายืดหดค้ํายัน 
เครื่องสูบไฮดรอลิค และอุปกรณ
เก่ียวของครบชุด

 -      3,500,000 - - 3,500,000     สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

36 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
การแพทย

จัดซ้ือเครื่องชวยสาธิตการกระตุกหัวใจ
ดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ AED TYAINER
 สําหรับฝกชวยชีวิต จํานวน 5 เครื่องๆ
ละ 20,000 บาท

        100,000  - 100,000        - 100,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

37 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น กลองถายภาพความรอน ขนาดหนาจอ
 2.75 นิ้ว ความละเอียด 240 × 180
 ทนความรอนได 500 F จํานวน 2 
ชุดๆละ 420,000 บาท

 -         840,000 - - 840,000        สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

38 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

ถังตมน้ํารอน ขนาด 14 ลิตร จํานวน 
2 ถัง ราคาถังละ 7,000 บาท

          14,000  - 14,000          - 14,000          สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

39 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น จํานวน 3 
เครื่องๆละ 9,000 บาท

          27,000  - 27,000          - 27,000          สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

40 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเคานเตอรสํานักงาน จํานวน 1 
ชุด

            7,000  - 7,000            - 7,000            สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ

14,051,000     10,990,000     13,601,000     3,415,000       21,641,000     

41 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

            3,700  -  -  -  - กองสาธารณสุข

รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

42 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน
 4 เครื่องๆละ 5,800 บาท

          23,200  -  -  -  - กองสาธารณสุข

43 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000
 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย

     5,000,000  -  -  -  - กองสาธารณสุข

5,026,900     -                -                -                -                

27,274,900     11,490,000     14,101,000     3,915,000       22,141,000     รวมท้ังหมด

รวม
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