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แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕65) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
 

 

 

 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุร ี

 

 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร. 0-3635-7590-2 ตอ 117 

โทรสาร. 0-3635-7225 





ตามที่เทศบาลเมืองทับกวาง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5  

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง สภาเทศบาลเมืองทับกวาง  และใชเปน
แนวทางการพัฒนาเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว น้ัน

เทศบาลเมืองทับกวาง  มีความจําเปนตองเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  
เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 รายละเอียดตาม
แผนงาน/โครงการแนบทายน้ี

บทนํา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - (เพิ่มเติม 4)

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

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและสราง
โครงขายคมนาคม

- - - - - - 5 20,297,300 58 67,590,800 63 87,888,100

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ - - - - - - - - - - - -

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน

- - - - - - - - 6 1,000,000 6 1,000,000

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

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

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

- - - - - - 1 56,000 2 286,000 3 342,000

รวมทั้งส้ิน - - - - - - 6 20,353,300 66 68,876,800 72 89,230,100

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

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

แบบ ผ.01 



- 3 - (เพิ่มเติม 4)

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
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

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

แบบ ผ.01 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและสราง
โครงขายคมนาคม

  ๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา - - - - - - 5 20,297,300 58 67,590,800 63 87,888,100

รวม - - - - - - 5 20,297,300 58 67,590,800 63 87,888,100

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน

  3.๑ แผนงาน การศึกษา - - - - - - - - 6 1,000,000 6 1,000,000

รวม - - - - - - - - 6 1,000,000 6 1,000,000

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป - - - - - - 1 56,000 2 286,000 3 342,000

รวม - - - - - - 1 56,000 2 286,000 3 342,000

รวมทั้งส้ิน - - - - - - 6 20,353,300 66 68,876,800 72 89,230,100



 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรื้อถอนอาคาร

โรงอาหารและหองน้ํา
เพื่อเตรียมพื้นท่ี
สําหรับกอสราง
อาคารสํานักงาน
ปฏิบัติงาน 
กองสวัสดิการสังคม

รื้อถอนอาคารโรงอาหารและ
หองน้ํา บริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง 
ชนิดอาคาร คสล.ชั้นเดียว 
จํานวน 2 หลัง พื้นท่ีรื้อถอน 
160 ตารางเมตร

- - - 86,300          86,300 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีได
มาตรฐาน

สํานักปลัด
เทศบาล

2 โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานปฏิบัติงาน 
กองสวัสดิการสังคม

เพื่อกอสรางอาคาร
สํานักงานปฏิบัติงาน
กองสวัสดิการสังคม
บริเวณสํานักงาน
เทศบาล

เพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน
ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
บริเวณสํานักงานเทศบาลเมือง
ทับกวาง ชนิด คสล. ชั้นเดียว 
ขนาดพื้นท่ี 10.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร หรือพื้นท่ีใชสอย
ไมนอยกวา 180.00 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศและผามาน
กันแสง

- - - -     2,450,000 การกอสางท่ีได
มาตรฐาน

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีได
มาตรฐาน

สํานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 5 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

3 โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงาน บริเวณชั้น 2 
ดานบน
ฝายแผนท่ีภาษี กองคลัง

ตอเติมอาคาร
สํานักงานบริเวณชั้น 
2 ดานบนหองฝาย
แผนท่ีภาษี
กองคลัง

เพื่อตอเติมอาคารสํานักงาน
บริเวณชั้น 2 ดานบนหองฝาย
แผนท่ีภาษี กองคลัง เพื่อใช
สําหรับเปนสํานักงานปฏิบัติงาน
กองชาง เทศบาลเมืองทับกวาง 
ขนาดพื้นท่ีใชสอยไมนอยกวา 
100.00 ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ
ผามานกันแสง

- - - 1,350,000     1,350,000 การกอสางท่ีได
มาตรฐาน

มีหองปฏิบัติงานท่ีได
มาตรฐาน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการปรับปรุงถนนพรอม
กอสรางรางระบายน้ํา
บริเวณขางวัดวารุการามถึง
ส่ีแยกบานโคก ชุมชนหนอง
ผักบุง ชุมชนบานโคกพัฒนา 
หมูท่ี 7

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกปลอดภัยและ
แกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นท่ี

โดยวิธีลาดยาง แอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.50 เมตร ยาว 165.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
8.60 เมตร ยาว 24.70 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - -     2,490,000 ปรับปรุงถนน
พรอมกอสราง
รางระบายนํ้า 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในพื้นท่ี

กองชาง



- 6 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

ชวงท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 583.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ราง
ระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.50 
เมตร ยาว 212.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
รวมไมนอยกวา 4,035.00 
ตารางเมตร

5 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ
ซอยขางโรงเรียนบานหนอง
ผักบุง ชุมชนหนองผักบุง 
หมูท่ี 7

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.50 เมตร ยาว 329.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 151.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ีปรับปรุงรวมไมนอยกวา 
1,756.00 ตารางเมตร

- - - -        650,000 ปรับปรุงถนน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 7 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

6 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณชุมชนดินสอพอง หมูท่ี
 7

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
และปรับปรุงปากบอพัก จํานวน
 7 บอ 
- ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 33.50 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
-ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 574.50 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี
ปรับปรุงไมนอยกวา 2,415.00
 ตารางเมตร

- - - -        900,000 ไดปรับปรุงถนน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยนันทพร 
ชุมชนหนาวัดเขามัน หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 
เมตร ยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
กอสรางไมนอยกวา 720.00 
ตารางเมตร

- - - -        576,000 ไดกอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 8 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

8  โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยหลังไรกัปตัน 
ชุมชนหนาวัดเขามัน หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 
เมตร ยาว 123.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา 615.00 ตารางเมตร

- - - -        500,000 ไดกอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

9 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณถนนเทศบาล 5ซอย 
16 
(เชื่อมถนนเทศบาล 6) 
ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 355.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 760.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ีปรับปรุงรวมไมนอยกวา 
5,170.00 ตารางเมตร

- - - -     1,915,000 ปรัปบปรุงถนน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 9 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

10 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณซอยหมูบานออมเงิน 
(ซอย 1) ชุมชนหัวเขาเกตุ
พัฒนา หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไมนอยกวา 528.00 ตาราง
เมตร

- - - -        200,000 ปรัปบปรุงถนน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณซอยหมูบานออมเงิน 
(ซอย 2) ชุมชนหัวเขาเกตุ
พัฒนา หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.50 เมตร ยาว 232.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี
ปรับปรุงรวมไมนอยกวา 
992 00 ตารางเมตร

- - - -        370,000 ปรัปบปรุงถนน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 10 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

12 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 
4 ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 908.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไมนอยกวา 3,632.00 ตาราง
เมตร

- - - -     1,340,000 ปรับปรุงถนน 
 จํานวน 1 

สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

13 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณซอยทองทวี ชุมชน
หนองปู 93 หมูท่ี 3

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 209.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไมนอยกวา 1,045.00 ตาราง
เมตร

- - - -        390,000 ปรัปบปรุงถนน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 11 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

14 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณซอยอําภารวมใจ 
ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี 3

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกปลอดภัยและ
แกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นท่ี

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.70 เมตร ยาว 297.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พรอม
ปรับปรุงบอพัก  ชวงท่ี 2 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว
 492.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก 
ขนาด 1.10x1.10 เมตร 
จํานวน 38 บอ และบอพัก 
ขนาด 0.50x0.50 เมตร 
จํานวน 76 บอ  หรือพื้นท่ี
ปรับปรุงรวมไมนอยกวา 
3,494.00 ตารางเมตร

- - - -     1,450,000 ปรัปบปรุงถนน
และบอพัก 

จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในพื้นท่ี

กองชาง



- 12 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

15 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณชุมชนบานถ้ําพัฒนา 
หมูท่ี 10

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 538.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไมนอยกวา 1,883.00 ตาราง
เมตร

- - - -        695,000 ปรัปบรุงถนน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

16 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 
6 ชุมชนเฟองฟา หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกปลอดภัยและ
แกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นท่ี

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 261.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอ
พัก ขนาด 1.10x1.10 เมตร 
จํานวน 29 บอ หรือพื้นท่ี
ปรับปรุงไมนอยกวา 1,008.00
 ตารางเมตร

- - - -        445,000 ปรับปรุงถนน
และบอพัก 

จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในพื้นท่ี

กองชาง



- 13 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

17 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 
8 ชุมชนเฟองฟา หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 283.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไมนอยกวา 1,132.00 ตาราง
เมตร

- - - -        415,000 ปรับปรุงถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 
9 ชุมชนเฟองฟา หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไมนอยกวา 2,040 ตารางเมตร

- - - -        750,000 ปรับปรุงถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

19 โครงการปรับปรุงถนน 
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 
11 ชุมชนเฟองฟา หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 438.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไมนอยกวา 1,752 ตารางเมตร

645,000       ปรับปรุงถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 14 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

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

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 490.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไมนอยกวา 1,960.00 ตาราง
เมตร

- - - - 720,000       ปรับปรุงถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงถนน พรอม
กอสรางระบายน้ํา คสล.
ชนิดฝาเหล็ก บริเวณซอยตรง
ขามหมูบานทัตติยา 
ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกปลอดภัยและ
แกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นท่ี

โดยวิธีการลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 
เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร รางระบายน้ํา
ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 
223.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร
 หรือพื้นท่ีปรับปรุงไมนอยกวา 
1,080.00 ตารางเมตร

- - - - 1,715,000    ปรับปรุงถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 15 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

22 โครงการกอสรางการปองกัน
การกัดเซาะตล่ิงลําราง 
สาธารณะประโยชน บริเวณ
ซอยบาน 
นายประเสริฐ  ศรีนิล
 ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6

เพื่อปองกันการ
พังทลายของตล่ิงริม
ลําราง
สาธารณประโยชน 
ซึ่งมีผลกระทบตอ
ชีวิตทรัพยสินของ
ประชาชนและ
ปองกันทรัพยสินของ

 โดยใชกอนหินกอนใหญหุมดวย
ตาขายแกเบี้ยน วางเปนผนัง
ปองกันการกัดเซาะ 
ขนาดความยาว 29.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร

- - - - 660,000       ปองกันตลิ่ง
ริมลําราง
สาธารณะ

ปองกันความเสียหายตอ
บานเรือนประชาชน
และทรัพยสินของทาง
ราชการ

กองชาง

23 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณเพชรไผทอง ซอย 2 
บานนางทองสุข ชฎาจิตร 
ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 232.00 ตาราง
เมตร

- - - - 186,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

24 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณบานนางวาสนา จิรา
รัตน ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี
 2

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 288.00 ตาราง
เมตร

- - - - 230,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 16 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

25 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบาน นายจําลอง 
ดาษจันทึก ชุมชนคุมไผทอง 
หมูท่ี 8

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกปลอดภัยและ
แกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นท่ี

ขนาดผิวจราจรกวาง  3.50 
เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมรางระบายน้ํา
 คสล. รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก 
รางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 
47.00 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 188.00 ตาราง
เมตร

- - - - 345,000       กอสรางถนน  
และรางระบาย
นํ้า จํานวน 1 

สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในพื้นท่ี

กองชาง

26 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณคุมไผทองซอย 10 
แยกขวา ชุมชนคุมไผทอง 
หมูท่ี 8

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 332.00 ตาราง
เมตร

- - - - 267,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณเพชรไผทอง ซอย 4 
แยกขวา ชุมชนเพชรไผทอง 
หมูท่ี 2

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ชวงท่ี 1  ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
ชวงท่ี 2  ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
กอสรางรวมไมนอยกวา 
299.00 ตารางเมตร

- - - - 240,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 17 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

28 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยนางสนม กงชัย 
ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ชวงท่ี 1  ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 51.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
ชวงท่ี 2  ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 202.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
กอสรางรวมไมนอยกวา 
1,214.00 ตารางเมตร

- - - - 970,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
 คสล.รูปตัวยู พรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก บริเวณเพชรไผ
ทอง  
ซอย 20 แยก 1 
ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2

เพื่อใหประชาชน
ปลอดภัยและแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นท่ี

ขนาดรางระบายน้ํา กวาง 0.50
 เมตร ลึกไมนอยกวา 0.30 
เมตร ยาว 458.00 เมตร

- - - - 2,060,000    กอสรางราง
ระบายนํ้า 

จํานวน 1 สาย

ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง



- 18 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

30 โครงการกอสรางถนน คสล.
บริเวณซอยบานนายธวัช 
ราชจําเริญ ชุมชนหัววังยาว 
หมูท่ี 4

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีกอสรางไมนอยกวา 
368.00 ตารางเมตร

- - - - 295,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

31 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ําและ
บอพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก
 บริเวณชุมชนนิคมพัฒนา 
(ทางโคง) ชุมชนนิคมพัฒนา 
หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกปลอดภัยและ
แกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นท่ี

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ําขนาด Ø 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 
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในพื้นท่ี

กองชาง



- 19 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

32 กอสรางถนน คสล. พรอมวาง
ทอระบายน้ําและบอพัก คสล.
 บริเวณหลังซอยบานปาจินดา
 ชุมชนนิคมพัฒนา หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกปลอดภัยและ
แกไขปญหาน้ําทวม
ในพื้นท่ี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ยาว 63.00 เมตร บอพัก
 คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 
เมตร จํานวน 7 บอหรือพื้นท่ี
กอสรางไมนอยกวา 280.00 
ตารางเมตร

- - - - 420,000       กอสรางถนน  
และวางทอ
ระบายนํ้า

จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในพื้นท่ี

กองชาง

33 โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 4 ชวงดานขางสนาม
ไดรกอลฟ หมูท่ี 9

เพื่อใหประชาชน
ปลอดภัยและแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นท่ี

ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ คสล.
 0.80 เมตร และบอพัก คสล. 
ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร 
จํานวน 25 บอ ระยะทางรวม 
250.00 เมตร

- - - - 800,000       กอสรางวางทอ
ระบายนํ้าจํานวน

 1 สาย

ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

34 โครงการกอสรางถนน คสล.
ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี 3

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 820.00 ตาราง
เมตร

- - - - 578,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 20 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

35 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนซอย 3 ชุมชน
บานปาแดง หมูท่ี 1

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2      
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
รวมไมนอยกวา 471.00 ตาราง
เมตร

- - - - 343,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

36 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยเขารานอาหารครัวปาอวน
 ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 
เมตร ยาว 311.00 เมตร หนา
 0.15เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,244.00 ตาราง
เมตร

- - - - 890,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 21 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

37 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยตรงขามโรงเรียนอุนบาล
สมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ     
หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชน
ปลอดภัยและแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นท่ี

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 202.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,208.00 ตาราง
เมตร พรอมวางทอ คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
บอพักน้ําท้ิงพรอม
ฝาเหล็ก ขนาด 1.10x1.10 
เมตร จํานวน 20 บอ และบอ
พักเล็กพรอมฝาเหล็กขนาด 
0.50x0.50 เมตร จํานวน 40
 บอ

- - - - 1,860,000    กอสรางถนน  
และวางทอ
ระบายนํ้า

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในพื้นท่ี

กองชาง

38 โครงการกอสรางถนน คสล.
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 294.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,764.00 เมตร

- - - - 1,270,000    กอสรางถนน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

39 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยอูซอมรถชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไมนอยกวา 684.00 ตาราง

- - - - 547,000       ปรับปรุงถนน  
จํานวน 1 สาย

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 22 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

40 โครงกอสรางถนน คสล. 
ซอยบานนางรัตนา ซับมะฝอ 
ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,242.00 ตาราง
เมตร

- - - - 888,500       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

41 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลสติกคอนกรีต ชุมชน
เกษตรสัมพันธ หมูท่ี 10

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 660.00 ตาราง

- - - - 320,000       กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย

-ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

42 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณส่ีแยกเขามัน 
ถนนเทศบาล 4  ชุมชนบาน
เขามัน หมูท่ี 1,3,6

เพื่อใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพรอม
ตูควบคุมไฟสัญญาณไฟจราจร 
ระบบ FIXFD TIME  เสาเหล็ก
ไฟจราจร โดยสัญญาณแบบ 
LED ชนิด 4 ดวงโคม

- - - - 1,500,000    การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

-ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 23 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

43 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณส่ีแยกหนองปู 
93  ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี
 3,9

เพื่อใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพรอม
ตูควบคุมไฟสัญญาณไฟจราจร 
ระบบ FIXFD TIME  เสาเหล็ก
ไฟจราจร  โดยสัญญาณแบบ 
LED ชนิด 4 ดวงโคม

- - - - 1,500,000    การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

-ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

44 โครงการกอสรางทอลอด
เหล่ียม คสล. บริเวณชุมชนหัว
เขาเกตุพัฒนา หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยมีขนาด กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร หรือพื้นท่ี
กอสรางไมนอยกวา 32.00 
ตารางเมตร

- - - - 420,000       กอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

45 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยตรงขามโรงเรียนอนุบาล
สมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ
พัฒนา หมูท่ี 6 ซอย 1,2,3

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนน สําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 225.00 ตาราง
เมตร

- - - - 168,000       กอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 24 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

46 โครงการขยายผิวจราจร 
บริเวณส่ีแยกโรงเรียนนิคมทับ
กวางสงเคราะห 2 ติดกับถนน
 สบ.1003 ท้ังสองฝง ชุมชน
บานโปงพัฒนา หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนน สําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยดําเนินการท้ังสองฝง ฝงละ 
2 ชอง จราจรบริเวณไหลทาง
ราบ 4 ชองจราจร กวางชอง
จราจรละ 3.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาวชองจราจรละ 
100.00 เมตร หรือพื้นท่ี
กอสรางไมนอยกวา 1,200.00
 ตารางเมตร

- - - - 1,560,000    ขยายถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

47 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณบานปามวง ชุมชน
บานซับบอนพัฒนา หมูท่ี 5

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนน สําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยมีขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 200.00 ตาราง
เมตร

- - - - 145,000       กอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

48 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 
2 (ชวงท่ี 2) ชุมชนบานเขา
มัน หมูท่ี 1

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนน สําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,018.00 ตาราง
เมตร

- - - - 865,000       กอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง



- 25 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

49 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต พรอมตี
เสนจราจร ซอยอําไพ เก้ือมิตร
 (ชวงท่ี 2) ชุมชนเกษตร
สัมพันธ หมูท่ี 10

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนน สําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 204.00 ตาราง
เมตร

- - - - 115,000       กอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

50 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยขางฟารมมา ชุมชนหัวเขา
เกตุพัฒนา หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนน สําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 1,740.00 ตาราง

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

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

51 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยหมูบานเพชรน้ําหนึ่ง 
ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนน สําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา 825.00 ตาราง

- - - - 650,000       กอสรางถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

52 โครงการวางทอระบายน้ํา 
ชุมชนบานเขามัน บริเวณ
หนาบาน สท.ประพัฒน เผ่ือน
จันทึก หมูท่ี 1

เพื่อใหประชาชน
ปลอดภัยและ
แกไขปญกาน้ําทวม
ในพื้นท่ี

โดยมีขนาดทอระบายน้ํา 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร

- - - - 60,000         กอสรางราง
ระบายนํ้า

จํานวน 1 สาย

ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง



- 26 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

53 โครงการปรับปรุงถนน ซอย
ขางอูโจ แอนด เจ เซอรวิส 
บริเวณชุมชนบานโปงพัฒนา 
หมูท่ี 6

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนน สําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โดยวิธีลาดยาง แอสฟลทติกคอนก
รีต พรอมตีเสนจราจร ขนาดผิว
จราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 344.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ปรับปรุงไมนอยกวา 2,064.00 
ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา 
คสล. ฝาเหล็กขนาด 0.50 เมตร 

- - - - 1,550,000    ปรับปรุงถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

54 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบาน
ไทย หมูท่ี 3

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนน สําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 322.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 966.00 ตารางเมตร

- - - - 920,000       ปรับปรุงถนน
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

55 โครงการกอสรางระบบ
ประปาบาดาล บริเวณชุมชน
คุมไผอง หมูท่ี 8

เพื่อใหสุนัขและแมว
ในสถานท่ีพักพิงสุนัข
และแมวฯ มีน้ํากินน้ํา
ใช

โดยทําการเจาะบอบาดาล 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึก
ไมนอยกวา 60.00 เมตร หรือมี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม./
ชม. ติดตั้งถังเก็บน้ําบรรจุ 15.00
 ลบ.ม. สูง 15.00 ลบ.ม. ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไฟฟา ตูควบคุมอัน
โนมัติถังกรองสนิมเหล็ก พรอม

- - - - 750,000       การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

สุนัขและแมวในสถานท่ีพัก
พิงสุนัขและแมวฯ มีนํ้ากินนํ้า

ใช

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

-            -            -            1,436,300    48,729,800  

-            -            -            2                  55                
รวม

รวมโครงการ



- 27 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 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

เพื่อใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวก

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.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

สําหรับ ประสานแผน องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ 



- 28 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

สําหรับ ประสานแผน องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ 

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

เพื่อใหประชาชนท่ี
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวก

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



- 29 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ  
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

สําหรับ ประสานแผน องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ 

3 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
จํานวน 94 ชุด 
- บริเวณส่ีแยกเจ็ดคตถึงสาม
แยกไรใบคาน หมูท่ี 6, หมูท่ี 3
-บริเวณสามแยกซับมะฝอถึง
บาน นายดี  อุนจิต หมูท่ี 3
พิกัดทางภูมิศาสตร
จุดเริ่มตน
Lat 14.563603 ,14.583706

Long 101.080738 ,

101.103120

จุดสิ้นสุด
Lat 14.579892 ,14.585631

Long 101.094283 

,101.107481

เพื่อประชาชนท่ีสัญจร
ไป - มา มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Dolar Sreet Light) ขนาด 
30 วัตต เสาสูง 6.00 เมตร 
แบบเสาก่ิงเดี่ยว 
(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                  

รวม
รวมโครงการ



- 30 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาหองเรียน

คุณภาพสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียน ของโรงเรียนชุมชน
นิคมทับกวางสงเคราะห 1

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - - 237,400 โรงเรียนในเขต
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาล  
 มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคแบบ สปช 
201/26 ของโรงเรียนนิคม
ทับกวางสงเคราะห 2

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - - 122,200 โรงเรียนในเขต
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาล  
 มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

3 โครงการปรับปรุงอาคารแหลง
เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โรงเรียนบานซับบอน

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - - 99,700 โรงเรียนในเขต
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาล  
 มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 



- 31 - (เพิ่มเติม 5)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

4 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน
ของ โรงเรียนบานหนองผักบุง

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - - 140,500 โรงเรียนในเขต
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาล  
 มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

5 โครงการจัดทําเสาธงโรงเรียน
ของ โรงเรียนวัดปาไผ

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - - 201,800 โรงเรียนในเขต
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาล  
 มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียนของ โรงเรียนอนุบาล  
ทับกวาง

เพื่อสงเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ - - - - 198,400 โรงเรียนในเขต
เทศบาลมี

งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ดานตางๆ ตาม
วัตถุประสงค
รอยละ 95

โรงเรียนในเขตเทศบาล  
 มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ

กองการศึกษา

                -                   -                   -                   -      1,000,000 

-              -              -              -              6                 

รวม

รวมโครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร
5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนโครงการกวดขันวินัย

จราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อสนับสนุน
งบประมาณฯใหกับ
หนวยงานของรัฐหรือ
องคกรตางๆ

ตลอดทั้งป - - - 56,000 56,000 หนวยงานที่
ไดรับการ

สนับสนุนมี
งบประมาณใน
การดําเนินงาน

ทําใหหนวยงานของรัฐ
หรือองคกรเอกชนนํา
งบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนไปดําเนินการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค

สํานักปลัด
เทศบาล

2 โครงการขยายระบบงาน         
   สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

เพื่อติดต้ังระบบงาน     
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
กองการเจาหนาที่

เพื่อใหระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของเทศบาล
เมืองทับกวาง ครอบคลุม
ทุกๆกอง

- - - - 230,000 การติดตั้งที่ได
มาตรฐาน

ทําใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

สํานักปลัด
เทศบาล

                -                   -                   -           56,000       286,000 

-              -              -              1                 2                 

รวม

รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชคีรุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 33 - (เพ่ิมเติม 5)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 
3 เครื่องๆละ 22,000บาท

 -  - - - 66,000         กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซื้อและติดตั้งลูกขายระบบ
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 
60 จุด

 -  - - - 4,400,000    กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

-               -               -               -               4,466,000    

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 
4 เครื่องๆละ 21,000 บาท

- - - - 84,000         กองคลัง

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

 เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน  ๑ เครื่อง

 -  - - - 9,000           กองคลัง

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 
เครื่อง

 -  - - - 29,000         กองคลัง

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 3,000 บาท

 -  - - - 6,000           กองคลัง

รวม

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

-               -               -               -               128,000       

7 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง
1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 
1.4 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
(สนามกีฬาฯ)

 -  - - 9,500           - กองการคึกษา

8 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญาแบบขอออน
จํานวน 1 เครื่อง
1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 
1.4 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
(สนามกีฬาฯ)

 -  - - 11,000         - กองการคึกษา

รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

9 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาดไมต่ํา
กวา 22 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
1. เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิด
ใชเครื่องยนตแบบมือถือ
2. ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 
2 จังหวะ
3. ความจุกระบอกสูบ ขนาดไม
นอยกวา 21 ซีซี
4. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 
0.8 แรงมา 
5. ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 
22 นิ้ว
6. ใบมีดตัดสามารถใชได 2 ดาน
(สนามกีฬา)

 -  - - 11,000         - กองการคึกษา

-               -               -               31,500         -               รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

10 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง
1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 
1.4 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
(ร.ร.เทศบาลฯ 1)

 -  - - - 9,500           กองการคึกษา

11 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาดไมต่ํา
กวา 22 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
1. เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิด
ใชเครื่องยนตแบบมือถือ
2. ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ
 2 จังหวะ
3. ความจุกระบอกสูบ ขนาดไม
นอยกวา 21 ซีซี
4. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 
0.8 แรงมา 
5. ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 
22 นิ้ว
6. ใบมีดตัดสามารถใชได 2 ดาน
(ร.ร.เทศบาลฯ 1)

 -  - - - 11,000         กองการคึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

12 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาดไมต่ํา
กวา 22 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
1. เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิด
ใชเครื่องยนตแบบมือถือ
2. ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2
 จังหวะ
3. ความจุกระบอกสูบ ขนาดไม
นอยกวา 21 ซีซี
4. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 
0.8 แรงมา 
5. ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 
22 นิ้ว
6. ใบมีดตัดสามารถใชได 2 ดาน
(ร.ร.เทศบาลฯ 2)

 -  - - - 11,000         กองการคึกษา

13 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดโตะเกาอ้ีนักเรียน จํานวน 60
 ชุดๆละ 2,800 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  - - - 168,000       กองการคึกษา

14 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
12 เครื่องๆละ 22,000 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -  -        264,000 กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

15 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
 จํานวน 12 เครื่องๆละ 2,500
 บาท 
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -  -          30,000 กองการศึกษา

16 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

หุนจําลองกลามเนื้อ สลับเพศได
 พรอมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว
 จํานวน 1 ตัว
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -  -        145,000 กองการศึกษา

17 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

หุนจําลองโครงกระดูกมนุษย
แบบเต็มตัว จํานวน 2 ตัวๆละ 
18,000 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -  -          36,000 กองการศึกษา

18 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เครื่องวัดความเปนกรด - ดาง 
แบบตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -  -          22,000 กองการศึกษา

19 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา 
จํานวน 10 เครื่องๆละ 
30,700 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -  -        307,000 กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

20 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเกาอ้ีทํางาน ประจํา
หองเรียน จํานวน 8 ชุดๆละ 
18,000 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -  -        144,000 กองการศึกษา

21 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 
พรอมติดตั้ง (อาคารอนุบาล) 
จํานวน 14 ตัวๆละ 2,000 บาท
(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -  -          28,000 กองการศึกษา

22 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง เครื่องขยาย
เสียง ลําโพง พรอมติดตั้งทํา
ระบบสําหรับจัดกิจกรรมหนา
เสาธง จํานวน 1 ชุด
(ร.ร.เทศบาลฯ 2)

 -  -  -  -        150,000 กองการศึกษา

-               -               -               63,000         1,325,500    

23 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เครื่องวัดอุณหภูมิและฆาเช้ือ
อัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่องๆละ 
3,000 บาท

 -  - - - 6,000           กองสาธารณสุขฯ

รวม



- 40 - (เพ่ิมเติม 5)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

24 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต 
ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน
จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  -          70,000 กองสาธารณสุขฯ

25 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

อุปกรณวางยาสลบสัตว 
จํานวน 1 ชุด

 -  -  -  -        425,000 กองสาธารณสุขฯ

-               -               -               -               501,000       

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร ปมน้ําหอยโขง ขนาด 2" ระยะ
สง 20 เมตร ดูด 1"1/4 สง 
1"1/4 อัตราการไหลสูงสุด 61
 ลิตร/นาที
จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -          10,500          10,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอ้ีสํานักงาน สําหรับผูบริหาร
 จํานวน 1 ตัว

 -  -  -            7,500            7,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล

รวม



- 41 - (เพ่ิมเติม 5)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

28 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ 
LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 2 (38 หนา/นาที)  
จํานวน 1 เครื่อง
-มีความละเอียดในการพิมพ      
ไมนอยกวา 1,200 × 1,200 
dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนยอกวา 38 
หนาตอนาที (PPM)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนา
อัตโนมัติได
-มีหนวยความจํา (Memory) 
ขนาดไมนอยกวา 526 MB
-มีชองเช่ือม (Interface)
 แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 -มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base - T

 -  -  -  -          15,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

(หนาหองนายก)



- 42 - (เพ่ิมเติม 5)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEE 
802.11b,g,n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา
 250 แผน
-สามารถใชไดกับ 
A4,Letter,Legal และ Custom

 

-               -               -               18,000         33,000         

29 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -          30,000          30,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

30 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา หรือชนิด Network
 แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 15,000
 บาท

 -  -  -          30,000          30,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

31 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 
KVA จํานวน 2 เครื่องๆละ 
5,800 บาท

 -  -  -          11,600          11,600 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

รวม



- 43 - (เพ่ิมเติม 5)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

32 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่องๆละ 22,600 บาท

 -  -  -          45,200          45,200 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

33 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 
นิ้ว จํานวน 10 ตัวๆละ 3,000
 

 -  -  -          30,000          30,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
( ป ั )

-               -               -               146,800       146,800       

34 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 
120 แรงมา  จํานวน 1 คัน

 -  -  -  -     4,000,000 กองชาง

35 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 
ขนาดกําลังไมนอยกวา 85 
แรงมา จํานวน 1 คัน
-ติดตั้งเครื่องตัดหญาไหลทาง 
หนากวาง 1.20 เมตร 
แบบไฮดรอลิก พรอมติด
สัญญาณไฟฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด
 แบบ LED

 -  -  -  -     2,230,000 กองชาง

36 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

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

 -  -  -  -     1,375,000 กองชาง

รวม



- 44 - (เพ่ิมเติม 5)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

37 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
 จํานวน 4 เครื่องๆละ 9,500 
บาท
-เปนเครื่องตัดหญาแบบ
สายสะพาย เครื่องยนตขนาดไม
นอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
 พรอมใบมีด

 -  -  -  -          38,000 กองชาง

38 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องชารจแบตเตอรี่
แบบรถเข็น จํานวน 1 เครื่อง
-สําหรับใชชารจแบตเตอรี่
ขนาด 6v,12v24v 
สามารถใชไดทั้งแบตเตอรี่น้ํา 
แบตเตอรี่แหงขนาดไมนอยกวา 
150 แอมป สามารถปรับ
ความเร็วในการชารจไดสูงสุด 
10 ระดับ แรงดันไฟฟา 
220-240อ

 -  -  -  - 5,000           กองชาง

39 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  -          22,000 กองชาง



- 45 - (เพ่ิมเติม 5)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

40 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ
 LED ชนิดสี Network  
จํานวน 1 เครื่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ     
ไมนอยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดํา
สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา
 27 หนาตอนาที (ppm)  ,
- มีความเร็วในการพิมพสี
สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา
 27 หนาตอนาที (ppm) , 
สามารถพิมพเอกสารกลับหนา
อัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) 
ขนาดไมนอยกวา 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



- 46 - (เพ่ิมเติม 5)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

 หรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา
 250 แผน และสามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom
  - เปนไปเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563

-               -               -               -               7,697,000    

-              -              -              227,800      14,297,300 รวมทั้งสิ้น

รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(ท่ีเปล่ียนแปลง) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 47 - (เปลี่ยนแปลง 5)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

1 อุดหนุนขยายเขตประปา เพื่อจายเปนคาขยายเขต
ประปา ภายใน ต.ทับกวาง

หมูที่ 1 - 10 ต.ทับกวาง - - - - 1,500,000 ระดับผลสําเร็จ
ของโครงการ

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีนํ้าประปา
ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
1 อุดหนุนขยายเขตประปา เพื่อจายเปนคาขยายเขต

ประปา ภายใน ต.ทับกวาง
หมูที่ 1 - 10 ต.ทับกวาง - - - - 1,500,000 ระดับผลสําเร็จ

ของโครงการ
ประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีนํ้าประปา
ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 72  ลําดับท่ี 109

รายละเอียดโครงการท่ีเปลี่ยนแปลง

แบบ ผ.02 



- 48 - (เปลี่ยนแปลง 5)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

2 โครงการปรับปรุงฝาบอพัก 
คสล.เปนฝาเหล็ก บริเวณถนน
เทศบาล 6 ชุมชนหนองปู 93

 หมูท่ี 3

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว      
 ไมทวมขัง

โดยเปลี่ยนฝาบอพักเปน
ฝาเหล็ก ขนาด 1.39 x 

1.39 เมตร จํานวน 59 ฝา

- - 470,000    - - การกอสรางท่ี
ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
ปลอดภัยสามารถ
ระบายนํ้าได 
ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงฝาบอพัก 
คสล.เปนฝาเหล็ก บริเวณถนน
เทศบาล 6 ชุมชนหนองปู 93

 หมูท่ี 3

เพื่อใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางคลองตัว 
ไมทวมขัง

โดยเปลี่ยนฝาบอพักเปน
ฝาเหล็ก ขนาด 1.35 x 
1.63 เมตร จํานวน 59 ฝา

- - 470,000    - - การกอสรางท่ี
ไดมาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
ปลอดภัยสามารถ
ระบายนํ้าได 
ทําใหนํ้าไมทวมขัง

กองชาง
รายละเอียดโครงการท่ีเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 62  ลําดับท่ี 85



- 49 - (เปลี่ยนแปลง 5)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายนํ้าและ
บอพัก คสล. ฝาตะแกรง
เหล็กบริเวณถนนเทศบาล 4 

ซอย 1 ชุมชนบานเขามัน หมู
ท่ี 1

เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
610.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 

เมตร ยาว 531.00 เมตร บอ
พัก คสล. ขนาด 1.30 × 1.30 

เมตร จํานวน 61 บอ บอพัก 
คสล. ขนาด 0.50 × 0.50 

เมตร จํานวน 122 บอ หรือ
พ้ืนที่กอสรางไมนอยกวา 

 

- - 5,200,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายนํ้าและ
บอพัก คสล. ฝาตะแกรง
เหล็กบริเวณถนนเทศบาล 4 

ซอย 1 ชุมชนบานเขามัน หมู
ท่ี 1

เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
610.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ยาว 531.00 เมตร บอ
พัก คสล. ขนาด 1.10 × 1.10 

เมตร จํานวน 61 บอ บอพัก 
คสล. ขนาด 0.50 × 0.50 

เมตร จํานวน 122 บอ หรือ
พ้ืนที่กอสรางไมนอยกวา 
3,660.00 ตารางเมตร

- - 5,200,000 - - การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 47  ลําดับท่ี 39

รายละเอียดโครงการท่ีเปลี่ยนแปลง



- 50 - (เปลี่ยนแปลง 5)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

4 โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายนํ้าชนิดตะแกรงเหล็ก 
ทดแทนฝาเดิมท่ีชํารุด ชุมชน
คุมไผทอง 
หมูท่ี 8

เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดฝาตะแกรงเหล็กกวาง 
0.39 เมตร ยาว 1.00 เมตร
 จํานวน 300 ฝา

- - - 500,000 500,000 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายนํ้าชนิดตะแกรงเหล็ก 
ทดแทนฝาเดิมท่ีชํารุด ชุมชน
คุมไผทอง 
หมูท่ี 8

เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดฝาตะแกรงเหล็กกวาง 
0.39 เมตร ยาว 1.00 เมตร
 จํานวน 200 ฝา

- - - 500,000 500,000 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หนา 29  ลําดับท่ี 25

รายละเอียดโครงการท่ีเปลี่ยนแปลง



- 51 - (เปลี่ยนแปลง 5)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

5 โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายนํ้าชนิดตะแกรงเหล็ก 
ทดแทนฝาเดิมท่ีชํารุด ชุมชน
เพชรไผทอง หมูท่ี 2

เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดฝาตะแกรงเหล็กกวาง 
0.39 เมตร ยาว 1.00 เมตร
 จํานวน 300 ฝา

- - - 500,000 500,000 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย

กองชาง

5 โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายนํ้าชนิดตะแกรงเหล็ก 
ทดแทนฝาเดิมท่ีชํารุด ชุมชน
เพชรไผทอง หมูท่ี 2

เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดฝาตะแกรงเหล็กกวาง 
0.39 เมตร ยาว 1.00 เมตร
 จํานวน 200 ฝา

- - - 500,000 500,000 การกอสรางท่ีได
มาตรฐาน

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย

กองชาง
รายละเอียดโครงการท่ีเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หนา 29  ลําดับท่ี 26



- 52 - (เปลี่ยนแปลง 5)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางธรรมภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

1 โครงการกอสรางโรงจอด
รถบรรทุกขยะ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมีที่จอดรถบรรทุก
ขยะที่เพียงพอ

ขนาดกวาง 12.00 เมตร 
ยาว 42.00 เมตร จํานวน 1
 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)

- 1,800,000 1,800,000 - - การกอสรางที่ได
มาตรฐาน

มีที่จอดรถบรรทุกขยะ
ที่เพียงพอ

กอง
สาธารณสุขฯ

1 โครงการกอสรางอาคารจอด
รถบรรทุกขยะ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมีที่จอดรถบรรทุก
ขยะที่เพียงพอ

ขนาดกวาง 12.00 เมตร 
ยาว 34.00 เมตร จํานวน 1
 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)

- 1,800,000 1,800,000 - - การกอสรางที่ได
มาตรฐาน

มีที่จอดรถบรรทุกขยะ
ที่เพียงพอ

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 141  ลําดับที่ 4

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 141  ลําดับที่ 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 



- 53 - (เปลี่ยนแปลง 5)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางธรรมภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

2 โครงการกอสรางที่ลาง
รถบรรทุกขยะ

เพื่อใหมีที่ทําความสะอาด
รถบรรทุกขยะ

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 243.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 1,215.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง)

 -        400,000 400,000 - - การกอสรางที่ได
มาตรฐาน

มีที่ทําความสะอาด
รถบรรทุกขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

1 โครงการกอสรางที่ลาง
รถบรรทุกขยะ

เพื่อใหมีที่ทําความสะอาด
รถบรรทุกขยะ

ขนาดกวาง 10.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 300.00

 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)

 -        400,000 400,000 - - การกอสรางที่ได
มาตรฐาน

มีที่ทําความสะอาด
รถบรรทุกขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



- 54 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 700,000    700,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

1 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - - - 700,000    700,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 50  ลําดับที่ 25

หัวฉีดดับเพลิง แบบแทนวางพื้น 
จํานวน 2 ชุด 
 - อัตราฉีดไมนอยกวา 3,000 LPM

 จํานวน 1 ชุด
 - อัตราฉีดไมนอยกวา 1.900 LPM

 จํานวน 1 ชุด 
 ราคาชุดละ 350,000 บาท

หัวฉีดดับเพลิง แบบแทนวางพื้น 
จํานวน 2 ชุด 
 - อัตราฉีดไมนอยกวา 3,000 LPM

 จํานวน 1 ชุด
 - อัตราฉีดไมนอยกวา 1.900 LPM

 จํานวน 1 ชุด 
 ราคาชุดละ 350,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 



- 55 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 

2 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 90,000      90,000      สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

2 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - - - 90,000      90,000      สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

ชุดดูดผสมโฟมและหัวฉีดนํ้ายาโฟม 
จํานวน 1ชุด  ประกอบดวย
 - ชุดดูดผสมโฟม ปรับอัตราสวน
การผสมได พรอมขอตอสวมเร็ว 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 45,000

 บาท

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
ชุดดูดผสมโฟมและหัวฉีดนํ้ายาโฟม 
จํานวน 1ชุด  ประกอบดวย
 - ชุดดูดผสมโฟม ปรับอัตราสวน
การผสมได พรอมขอตอสวมเร็ว
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 45,000

 บาท

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 51  ลําดับที่ 26



- 56 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 

3 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 1,250,000 1,250,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

3 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - - - 1,250,000 1,250,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

ชุดดับเพลิง แบบใชผจญเพลิงภายใน
อาคาร ประกอบดวย เสื้อ กางเกง 
ถุงมือ รองเทา หมวก และ
อุปกรณเสริมตางๆ จํานวน 5 ชุดๆ
ละ 250,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
ชุดดับเพลิง แบบใชผจญเพลิงภายใน
อาคาร ประกอบดวย เสื้อ กางเกง 
ถุงมือ รองเทา หมวก และ
อุปกรณเสริมตางๆ จํานวน 5 ชุดๆ
ละ 250,000 บาท

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 51  ลําดับที่ 27



- 57 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 

4 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 100,000    100,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

4 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - - - 100,000    100,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
ชุดอุปกรณทุบงัด เพื่อการเขาถึง
และอุปกรณทํางานดวยแรงมือ 
จํานวน 2 ชุดๆละ 50,000 บาท

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 51  ลําดับที่ 28

ชุดอุปกรณทุบงัด เพื่อการเขาถึง
และอุปกรณทํางานดวยแรงมือ 
จํานวน 2 ชุดๆละ 50,000 บาท



- 58 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 

5 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 300,000    300,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

5 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - - - 300,000    300,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

เครื่องตรวจจับการหมดสติสวน
บุคคลขณะปฏิบัติงาน จํานวน 10 

เครื่องๆละ 30,000 บาท

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 51  ลําดับที่ 29

เครื่องตรวจจับการหมดสติสวน
บุคคลขณะปฏิบัติงาน จํานวน 10 

เครื่องๆละ 30,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



- 59 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 

6 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 150,000    150,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

6 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - - - 150,000    150,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 52  ลําดับที่ 30

เครื่องตรวจจับกาซพิษอันตราย และ
กาซลุกติดไฟ จํานวน 2 ชุดๆละ 
75,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
เครื่องตรวจจับกาซพิษอันตราย และ
กาซลุกติดไฟ จํานวน 2 ชุดๆละ 
75,000 บาท



- 60 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 

7 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 500,000    500,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

7 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - - - 500,000    500,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 52  ลําดับที่ 31

พัดลมระบายควันพรอมแบตเตอรี่ใน
ตัว จํานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
พัดลมระบายควันพรอมแบตเตอรี่ใน
ตัว จํานวน 1 เครื่อง



- 61 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 

8 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 1,000,000 1,000,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

8 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - - - 1,000,000 1,000,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 52  ลําดับที่ 32

อุปกรณฉีดดับเพลิงแรงดันสูง       
แบบสะพายหลัง ปริมาตรไมนอยกวา
 13 ลิตร จํานวน 2 ชุดๆละ 
500,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
อุปกรณฉีดดับเพลิงแรงดันสูง       
แบบสะพายหลัง ปริมาตรไมนอยกวา
 13 ลิตร จํานวน 2 ชุดๆละ 
500,000 บาท



- 62 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 

9 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 260,000    260,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

9 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - - - 260,000    260,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 53  ลําดับที่ 35

หัวฉีดดับเพลิง แบบดามปน 
จํานวน 4 หัว ประกอบดวย
1. หัวฉีดพรอมกระบอกโฟม       
แบบถอดได จํานวน 2 หัวๆละ 
50,000 บาท
2. หัวฉีดแบบดูดโฟมพรอมกระบอก
โฟมแบบถอดได จํานวน 2 หัวๆละ 
80,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
หัวฉีดดับเพลิง แบบดามปน 
จํานวน 4 หัว ประกอบดวย
1. หัวฉีดพรอมกระบอกโฟม       
แบบถอดได จํานวน 2 หัวๆละ 
50,000 บาท
2. หัวฉีดแบบดูดโฟมพรอมกระบอก
โฟมแบบถอดได จํานวน 2 หัวๆละ 
80,000 บาท



- 63 - (เปลี่ยนแปลง 1)

หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03 

10 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - - - 240,000    240,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

10 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - - - 240,000    240,000    สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดต้ังแตรถยนต ขนาดกําลังสง 30

 วัตต ประกอบดวย ตัวเครื่อง
ไมโครโฟน เสาอากาศชนิดติดรถยนต
 คูมือการใชการ จํานวน 10 ชุดๆละ
 24,000บาท

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดต้ังแตรถยนต ขนาดกําลังสง 25

 วัตต ประกอบดวย ตัวเครื่อง
ไมโครโฟน เสาอากาศชนิดติดรถยนต
 คูมือการใชการ จํานวน 10 ชุดๆละ
 24,000บาท

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมแลเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 56  ลําดับที่ 46
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