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แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
 

 

 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุร ี

 

 

 

 

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



ตามที่เทศบาลเมืองทับกวาง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5) 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง สภาเทศบาลเมืองทับกวาง  และใชเปน

แนวทางการพัฒนาเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง  มีความจําเปนตองเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  

เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 รายละเอียดตาม

แผนงาน/โครงการแนบทายนี้

บทนํา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  เทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1



- 2 - (เพิ่มเติม 1)

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

- -                 - -                 17 11,663,000     25 33,940,562     9 22,357,562     51 67,961,124         

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  

สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ
- -                 - -                 - -                 - -                 - -                 - -                      

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

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

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สาธารณสุข และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- -                 - -                 2 500,000         2 500,000         - -                 4 1,000,000           

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

- -                 - -                 15 9,000,000       15 9,300,000       - -                 30 18,300,000         

รวมทั้งสิ้น - -                 - -                 34 21,163,000     42 43,740,562     9 22,357,562     85 87,261,124         

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

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

แบบ ผ.01 



- 3 - (เพิ่มเติม 1)

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.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

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

แบบ ผ.01 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐานและสราง

โครงขายคมนาคม

  ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน - - - - 1 80,000 2 6,609,162 2 6,609,162 5 13,298,324

  ๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและ

การโยธา
- - - - 16 11,583,000 23 27,331,400 7 15,748,400 46 54,662,800

รวม - - - - 17 11,663,000 25 33,940,562 9 22,357,562 51 67,961,124

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สาธารณสุข และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๔.1 แผนงาน สาธารณสุข - - - - 1 500,000 1 500,000 - - 2 1,000,000

  ๔.2 แผนงาน สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
- - - - 1 - 1 - - - 2 -

รวม - - - - 2 500,000 2 500,000 0 - 4 1,000,000



- 4 - (เพิ่มเติม 1)

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.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร

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

แบบ ผ.01 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

เสริมสรางธรรมาภิบาลและการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป - - - - 1 1,000,000 1 1,000,000 - 0 2 2,000,000

  ๕.2 แผนงาน สาธารณสุข - - - - 1 500,000 1 800,000 - 0 2 1,300,000

  ๕.3 แผนงาน การศึกษา - - - - 13 7,500,000 13 7,500,000 - 0 26 15,000,000

รวม - - - - 15 9,000,000 15 9,300,000 - - 30 18,300,000

รวมทั้งสิ้น - - - - 34 21,163,000 42 43,740,562 9 22,357,562 85 87,261,124



- 5 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟา

สองสวาง พรอม

กลองโทรทัศนวงจรปด 

บริเวณสามแยกสมชาติ

แทรกเตอร หมูที่ 4 และสาม

แยกบานยายแปน ถนน

เทศบาล 2  ถึงสามแยกถนน

โรงปูน หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

 ติดตั้งเสาไฟฟา ความสูง

ไมนอยกวา 7.00 เมตร

พรอมโคม  แอล อี ดี (LED) 

ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน 45 ชุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด 

จํานวน 7 ชุด พรอมอุปกรณ

- - - 4,743,478 4,743,478 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสอง

สวาง พรอมกลองโทรทัศน

วงจรปด บริเวณ (สามแยก

บอปลาวัดบานโปง สามแยก

หนองบัวบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

 ติดตั้งเสาไฟฟา ความสูง

ไมนอยกวา 7.00 เมตร 

พรอมโคม  แอล อี ดี (LED) 

ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน 17 ชุด พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด 

จํานวน 4 ชุด พรอมอุปกรณ

- - - 1,865,684 1,865,684 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 6 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

3 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

เตือนจราจร บริเวณสี่แยก

องคการเภสัช หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

และความปลอดภัย

ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนจราจร

โซลาเซลล ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 20 

เซนติเมตร สีแดง 2 ตน 

สีเหลือง 2 ตน รวม 4 ตน

- - 80,000 - - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

.
-              -              80,000        6,609,162   6,609,162    

-              -              1                 2                 2                  รวมโครงการ

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

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 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานสารวัตรมงคล

 ชุมชนบานปาแดง หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 190.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

1,140.00 ตารางเมตร

- - 1,026,000 1,026,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 290.00 เมตร 

หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

1,160.00 ตารางเมตร

- - 200,000 200,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

3 โครงการติดตั้งหอประปา

บาดาล ความจุ 15.00 ลบ.

ม. ความสูง 15.00 เมตร 

บริเวณชุมชนหนองปู 93 

จํานวน 1 ถัง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชที่

สะอาด

ติดตั้งหอถังประปาบาดาล 

ความจุ 15.00 ลบ.ม. ความ

สูง 15.00 เมตร จํานวน 1 

ถัง

- - 330,000 330,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

 มีน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนน คสล. ซอยหมูบานออม

เงิน ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ความหนาถนน คสล. 0.15 

เมตร พื้นที่ซอมแซมถนน 

คสล. ไมนอยกวา 600.00 

ตารางเมตร

- - 500,000 500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 8 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณ สบ.ถ 12-001 

แยกซอย 2 ขางครัวสตางค 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 463.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 

2,778.00 ตารางเมตร

- - - 2,222,400 2,222,400 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณ สบ.ถ. 12-001 

แยกซอย 1 ขางครัวสตางค 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 300.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

1,800.00 ตารางเมตร

- - 1,480,000 1,480,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนน ซอยบานกรีนวิวล

 ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 300.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

1,800.00 ตารางเมตร

- - - 1,480,000 1,480,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนน ซอยขาง

โรงเรียนนิคมทับกวาง

สงเคราะห 2 ชุมชนบานโปง

พัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 250.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

1,250.00 ตารางเมตร

- - - 1,000,000 1,000,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง



- 9 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

9 โครงการติดตั้งหอถังประปา

บาดาล ความจุ 15.00 ลบ.

ม. ความสูง 15.00 เมตร  

บริเวณซอยบานหัวนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชที่

สะอาด

 ติดตั้งหอถังประปาบาดาล 

ความจุ 15.00 ลบ.ม. ความ

สูง 15.00 เมตร จํานวน 1 

ถัง

- - 330,000 330,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

 มีน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

10 โครงการกอสรางถนน คสล. 

แยกถนนซอย 1 ชุมชนหัวเขา

เกตุพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 350.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 

2,100.00 เมตร

- - - 1,700,000 1,700,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

11 โครงการกอสรางถนน คสล. 

แยกถนนซอย 2 ชุมชนหัวเขา

เกตุพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 350.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

2,100.00 ตารางเมตร

- - - 1,700,000 1,700,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

กองชาง

12 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา คสล. ชุมชนบานโคก

พัฒนา หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายน้ํา

เปนไปอยางคลองตัว

น้ําไมทวมขัง

 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 

0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 

เมตร ยาว 216.00 เมตร 

พรอมฝารางระบายน้ําฝาเหล็ก

- - - 972,000 972,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
แกปญหาน้ําทวม กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

13 โครงการกอสรางทางเดินเทา

 พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

เกาะกลางถนนเทศบาล 5

ถึงบริเวณที่ทําการสายตรวจ

ประชาชนตําบลทับกวาง 

หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

และความปลอดภัย

กอสรางทางเดินเทา พรอม

ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลาง

ถนน พื้นที่ทางเดินไมนอยกวา

 760.00 ตารางเมตร

- - 900,000 900,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนเทศบาล 5 บริเวณ

จุดกลับรถหนาบานรองกําจัด

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ความหนาถนน คสล. 0.15 

เมตร พื้นที่ปรับปรุง ถนน 

คสล. ไมนอยกวา 220.00 

ตารางเมตร

- - 250,000 250,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

15 โครงการกอสรางระบบ

ประปาพรอมติดตั้งถังเก็บ

น้ําประปา ความจุ 15.00 

ลบ.ม. สูง 15.00 ม. และ

เครื่องสูบน้ําไฟฟา ชุมชนบาน

โปงพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชที่

สะอาด

 ติดตั้งหอถังประปาบาดาล 

ความจุ 15.00 ลบ.ม. ความ

สูง 15.00 เมตร จํานวน 1 

ถัง และเครื่องสูบน้ําไฟฟา

- - 695,000 695,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

 มีน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

16 โครงการปรับปรุงระบบทอ

ประปา ชุมชนหนองผักบุง 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนในเขต

เทศบาล มีน้ําเพื่อการ

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

ชนิดทอ PVC ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 

8.5 ระยะความยาว 

1,400.00 เมตร

- - 200,000 200,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขต

เทศบาลมีน้ํา เพื่อการ

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

17 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บริเวณซอยบาน

นางสวัด ไทยใหญ 

ชุมชนมิตรภาพรวมใจ 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 32.00 เมตร 

หนา 0.15 ตารางเมตร หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

128.00 ตารางเมตร

- - 110,000 110,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงถนน

เทศบาล 5 ซอย 3 (หมูบาน

วังแกว) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท

คอนกรีต พรอมตีเสนและ

ปรับปรุงปากบอพัก 

ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 

เมตร ยาว 457.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

3,199.00 ตารางเมตร

- - 1,900,000 1,900,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง



- 12 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

19 โครงการปรับปรุงถนนชุมชน

สะพานสอง ซอย 2 หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลท

คอนกรีต พรอมตีเสนและ

ปรับปรุงปากบอพัก 

ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 

เมตร ยาว 380.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

1,520.00 ตารางเมตร

- - 950,000 950,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยคุมไผทอง ซอย 

10 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 85.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือที่

กอสรางไมนอยกวา 340.00

 ตารางเมตร

- - 275,000 275,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ําและ

บอพัก คสล. บริเวณชุมชน

สะพานสอง ซอย 1 แยก 3 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 320.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ํา คสล. 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

 ยาว 288.00 เมตร และ

บอพัก คสล. ขนาด 1.10 × 

1.10 เมตร จํานวน 32 บอ 

 และบอพัก  ขนาด 0.50 × 

0.50 เมตร จํานวน 64 บอ 

หรือพื้นที่ปรับปรุงถนนไม

นอยกวา 1,280.00 ตาราง

เมตร

- - 2,300,000 2,300,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

22 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ําและ

บอพัก คสล. บริเวณชุมชน

บานสะพานสอง ซอย 1 หมูที่

 7

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ไดรับความสะดวก

ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 11.00 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตร ยาว 15.50 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ํา คสล. 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

 ยาว 24.00 เมตร และบอ

พัก คสล. ขนาด 1.10 × 

1.10 เมตร จํานวน 3 บอ  

และบอพัก  ขนาด 0.50 × 

0.50 เมตร จํานวน 6 บอ 

หรือพื้นที่ปรับปรุงถนนไม

นอยกวา 90 50 ตารางเมตร

- - 137,000 137,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

-                -                11,583,000    20,657,400    9,074,400     

-              -              16                22                6                 

รวม

รวมโครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 โครงการกอสรางถนนพารา

แอสฟลทคอนกรีต บริเวณ

ถนนเทศบาล 2 ชวงทางเขา

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 

เชื่อมวัดทับกวาง หมูที่ 4 

พิกัดทางภูมิศาสตร

จุดเริ่มตน

Lat 14.602213

Long 101.047375

สิ้นสุด 

Lat 14.608547

Long 101.059514

เพื่อประชาชนที่สัญจร    

  ไป-มาไดรับความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 

เมตร ยาว 1,340.00 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 

10,720.00 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

- - - 6,674,000 6,674,000 การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวกและ

ความปลอดภัย

กองชาง

-           -                 -                 6,674,000     6,674,000     

-           -              -              1                 1                 

รวม

รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

สําหรับ ประสานแผนสํานักงบประมาณ
เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางโรงพนน้ํายา

ฆาเชื้อโรค บริเวณทางเขา

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี

เชื่อมวัดทับกวาง หมูที่ 4

เพื่อปองกันเชื้อโรคและ

เปนการรักษาความสะอาด

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว

 9.00 เมตร

- - 500,000 500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ปองกันเชื้อโรคและเปน

การรักษาความสะอาด

กอง

สาธารณสุขฯ

-              -              500,000      500,000      -              

-              -              1                 1                 -              

รวม

รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 17 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองทับ

กวาง รักษโลก ลด งดใชถุง

หิ้วพลาสติก

1. เพื่อสรางการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนใน

การขับเคลื่อนนโยบาย

รัฐบาล การงดใช

ถุงพลาสติกใน

ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองทับกวาง

2. รณรงคการใชถุงผา 

ถุงกระดาษ ในการรับยา

กลับบานใหผูปวยที่มารับ

บริการ

ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ใหบริการใชถุงผา ถุงกระดาษ 

ในการใสยา

กลับบานใหผูปวยรอยละ 80

- - - - - 1. มีหนวยงาน/

ผูสมัครใจ รวม

ในการบริจาค

กระดาษ 

นิตยสาร ที่

สภาพดี สะอาด 

ในการนํามา

จัดทําถุงกระดาษ

ใสยาแทนถุงหิ้ว

พลาสติก

2. รอยละ 80 

ของผูปวยที่

ไดรับยากลับบาน

 ใชถุงผา ถุง

กระดาษในการ

1. เกิดการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในการ

รวมกันขับเคลื่อนการใช

ถุงผา

ถุงกระดาษใน

ศูนยบริการสาธาราณสุข

เทศบาลเมืองทับกวาง

2. มีการใชถุงผา 

ถุงกระดาษ ในการรับยา

กลับบานใหผูปวยที่มา

รับบริการ

กอง

สาธารณสุขฯ

-              -              -              -              -              

-              -              1                 1                 -              รวมโครงการ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

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

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงาน (หองผลประโยชน)

เพื่อเปนหองบริการ

ประชาชน ใหไดรับความ

สะดวก

ขนาดกวาง 7.22 เมตร ยาว

 12.90 เมตร หรือพื้นที่

ปรับปรุง 224.00 ตาราง

เมตร

- - 1,000,000 1,000,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ประชาชนที่มาใชบริการ

ไดรับความสะดวก

กองคลัง

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

-              -              1                   1                  -              รวมโครงการ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

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

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กจิตรประไพชาเลต

เพื่อเปนศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมือง

ทับกวาง 2

ปรับปรุงเปน

หองแพทยแผนไทย ขนาด 

4 × 8 เมตร จํานวน 1 หอง 

หองตรวจ ขนาด 4 × 4 เมตร

 จํานวน 1 หอง

- - 500,000 800,000 - มีหองบริการ

แพทยแผนไทยที่

ไดมาตรฐาน

มีศูนยบริการสาธารณสุข

แหงที่ 2 ดานการแพทย

ทางเลือก แพทยแผนไทย

กอง

สาธารณสุขฯ

-              -              500,000      800,000      -              

-              -              1                 1                 -              รวมโครงการ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 20 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงหอง

วิทยาศาตร (โดยการจัดหา

ครุภัณฑ โตะ เกาอี้ ตูเก็บ

อุปกรณ วัสดุอุปกรณการ

ทดลอง)

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตรในการ

ทดลอง ปฏิบัติทาง

วิทยาศาสตร

1 หอง - - 400,000 400,000 - โรงเรียนนมี

หองปฏิบัติการที่

ไดมาตรฐาน

มีหองปฏิบัติการที่มี

คุณภาพในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร 

ในการทดลอง 

ปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร

กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

2 โครงการปรับปรุง

หองปฏิบัติการทางภาษาและ

หองอาเซียน (โดยการจัดหา

ครุภัณฑ โตะ เกาอี้ ตูเก็บ

อุปกรณ วัสดุอุปกรณ ตกแตง

ออกแบบหอง)

ใชในการจัดการเรียนการ

สอนวิชา

ภาษาตางประเทศและใช

ในการเรียนรูอาเซียนศึกษา

1 หอง - - 400,000 400,000 - โรงเรียนมี

หองปฏิบัติการ

ทางภาษาที่ดีได

มาตรฐาน

หองปฏิบัติการที่มี

คุณภาพในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอน

กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

3 ปรับปรุงภูมิทัศนดานหนา

อาคารเรียนใหม (อาคาร 12

 หองเรียน)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให

เปนศูนยการเรียนรู เอื้อ

ตอการจัดการเรียนรู

1 แหง - - 350,000 350,000 - มีศูนยการเรียนรู

 ภูมิทัศนที่เอื้อ

ตอการจัดการ

เรียนรู

มีศูนยการเรียนรูและมี

ภูมิทัศนที่สวยงามเอื้อ

ตอการจัดการเรียนรู

กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

4 ติดตั้งประตูทางเขาแบบเปด -

 ปด อัตโนมัติ พรอมปรับปรุง

ทางเดิน ราวจับสําหรับผูพิการ

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชน ผูสูงอายุ

และผูพิการ

1 แหง - - 150,000 150,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
ผูสูงอายุสามารถใชงาน

ไดสะดวกสบาย เกิด

ความปลอดภัย

กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 



- 21 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 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 ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

5 กอสรางหลังคาโดมระหวาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

อาคารหลังใหม 12 หองเรียน

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม  

 ในรมสําหรับนักเรียน

1 หลัง - - 1,500,000 1,500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
มีสถานที่ใชในการจัด

กิจกรรมในรม ปลอดภัย

กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

6 ติดตั้งระบบน้ําประปาเพื่อใช

ในโรงเรียน (ติดตั้งถังน้ํา 

พรอมเครื่องปมน้ํา)

เพื่อใหนักเรียนมีน้ําใช

อุปโภคเพียงพอ และมีที่

เก็บน้ําไวใชในเวลาที่

จําเปน

1 แหง - - 50,000 50,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
มีน้ําใชในการอุปโภค กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

7 ติดตั้งเหล็กกั้นดานหนา

ระเบียงอาคารเรียนหลังใหม 

(อาคารเรียน 12 หองเรียน)

เพื่อปองกันเด็กพลัดตก

และเพื่อความปลอดภัย

ของนักเรียน

1 แหง - - 500,000 500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
นักเรียนมีความปลอดภัย กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

8 กอสรางอางลางจานประจํา

โรงครัว

เพื่อใชลางจาน ลาง

อุปกรณ อาหารกลางวัน

1 แหง - - 250,000 250,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
มีอางลางจานที่ถูก

สุขลักษณะ

กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

9 ติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน

หลังใหม (อาคาร 12 

หองเรียน)

เพื่อปองกันการสูญหาย

ของทรัพยสินทางราชการ

1 ครั้ง - - 500,000 500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
โรงเรียนมีความปลอดภัย กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)



- 22 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 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 ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

10 ปรับปรุงตอเติมหอประชุม 

เวที อาคารเรียนหลังใหม 

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม

ของโรงเรียน

1 แหง - - 2,500,000 2,500,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
มีสถานที่ในการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมและ

ไดมาตรฐาน

กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

11 ปรับปรุงติดตั้งระบบ

อินเตอรเน็ต จํานวน 2 

อาคารเรียน (อาคารเรียน 9 

หองเรียน และอาคาร 12 

หองเรียน)

1. เพื่อเชื่อมโยงขอมูล

พื้นฐาน , ระบบตรวจสอบ

 หรือระบบอื่นๆ ที่

เกี่ยวของภายใน

หนวยงานและสราง

สารสนเทศที่มีประโยชน

ไดในอนาคต

2.เพื่อเพิ่มมาตรฐานใน

การทํางานภายใน

หนวยงาน

3. เพื่อใหนักเรียนไดใช

ระบบสารสนเทศที่ได

มาตรฐานในการคนควา

หาความรู

2 แหง - - 120,000 120,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
โรงเรียนมีระบบ

สารสนเทศที่ไดมาตรฐาน

 ไดรับขอมูลขาวสารที่

รวดเร็วทันสมัย การ

ใชงนอินเตอรเน็ต

ครอบคลุมทุกพื้นที่

กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)



- 23 - (เพิ่มเติม 1)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.3 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 ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 

12 ปรับปรุงทางเดินและติดตั้ง

ราวบันไดสแตนเลสอาคา

รเรียนหลังใหม (อาคารเรียน 

9 หองเรียน)

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหแกผูสูงอายุในการใชงาน

2 แหง - - 80,000 80,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
มีสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับผูสูงอายุและผู

พิการ

กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

13 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา คสล. รูปตัวยู บริเวณ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

เพื่อใหการระบายน้ํา

เปนไปอยางคลองตัว

น้ําไมทวมขัง

ขนาดรางระบายน้ํากวาง 

0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30

 เมตร ยาว 180.00 เมตร

- - 700,000 700,000 - การกอสรางที่ได

มาตรฐาน
แกปญหาน้ําทวม กองการศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 2)

-            -              7,500,000      7,500,000    -            

-            -              13                  13                -            

รวม

รวมโครงการ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงานประมวลผล

 -  - 22,000            22,000            - กองวิชาการและ

แผนงาน

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซื้อและติดตั้งลูกขายระบบ

กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 

30 จุด

 -  - - 2,250,000      2,250,000      กองวิชาการและ

แผนงาน

-               -               22,000            2,272,000      2,250,000      

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

 2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ

 - แบบดับเบิ้ลแคบ

(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- - 854,000          - - กองคลัง

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 

4 เครื่อง

- - 48,000            - - กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

รวม

แบบ ผ.03 



- 26 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

จํานวน  ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงดิจิทัลฯ)

- - 9,000              - - กองคลัง

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับ

งานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ แบบที่ 2

- - 29,000            - - กองคลัง

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท

- - 6,000              - - กองคลัง

-               -               990,000          4,544,000      4,500,000      

8 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท

 -  - 18,000            - - กองสวัสดิการ

สังคม

9 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู  -  - 3,800              - - กองสวัสดิการ

สังคม

10 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 

ตัว

 -  - 5,000              - - กองสวัสดิการ

สังคม

11 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พลาสติก เกรด A จํานวน 

400 ตัวๆละ 220 บาท

 -  - 88,000            - - กองสวัสดิการ

สังคม

รวม



- 27 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

12 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะพับหนาโฟเมกา (โตะขาว

สี่เหลี่ยม) 

ขนาด 1.50 × 75 × 75 ซม. 

จํานวน 40 ตัวๆละ 2,500 บาท

 -  - 100,000          - - กองสวัสดิการ

สังคม

13 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

ลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15

 นิ้ว กําลังขับไมนอยกวา 100 

วัตต พรอมไมโครโฟนไรสาย 1 

คู จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 10,500            - - กองสวัสดิการ

สังคม

-               -               225,300          -                  -                 

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 

7 เครื่องๆละ 8,900 บาท

 -  - 62,300            - - สํานักปลัดเทศบาล

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชา 9 จํานวน 2 ชุดๆ

ละ 15,000 บาท

 -  - 30,000            - - สํานักปลัดเทศบาล

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร ขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 

130,000 บาท

 -  - 130,000          - - สํานักปลัดเทศบาล

รวม



- 28 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

 2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ

  - แบบดับเบิ้ลแคบ

(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

 -  - - 854,000         - สํานักปลัดเทศบาล

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานพรอมลิ้นชัก  

ขนาด 1.2 ม. พรอมเกาอี้

สํานักงานจํานวน 1 ชุด

 -  - 7,690              - - สํานัก

ปลัดเทศบาล
(งานทะเบียนฯ)

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction 

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 9,000 

บาท

 -  - 9,000              - - สํานัก

ปลัดเทศบาล
(งานทะเบียนฯ)

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 

(ระบบ Inveter) 12,000 บีทียู

 จํานวน 2 เครื่องๆละ 24,200

 บาท

 -  - 48,400            - - สํานัก

ปลัดเทศบาล

-               -               287,390          854,000         -                 รวม



- 29 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

21 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน แบบเหล็ก ยาวไม

นอยกวา 154 × 87 × 75.3 

ซม. จํานวน 1 ตัว

 -  - 7,500              - - สํานัก

ปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ)

22 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว  -  - 3,000              - - สํานัก

ปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ)

23 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร ปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต  -  - 12,000            - - สํานัก

ปลัดเทศบาล

24 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เตียงนอน 2 ชั้น ขนาด 3.05 

ฟุต จํานวน 10 เตียงๆละ 

9,775 บาท

 -  - 97,750            - - สํานัก

ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

25 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

 2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ

  - แบบดับเบิ้ลแคบ

 - พรอมวิทยุสื่อสารชนิดติด

รถยนต ขนาด 25 วัตต

 - สัญญาณไฟฉุกเฉิน LED 

 - เครื่องขยายเสียง

 -  - 920,000          920,000         - สํานัก

ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)



- 30 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

-               -               1,040,250       920,000         -                 

26 สาธารณสุข ครุภัรฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

 2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ

  - แบบดับเบิ้ลแคบ (แบบ 4 

ประตู)

(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- - 854,000          854,000         - กองสาธารณสุขฯ

27 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพสลากยา จํานวน 1 

เครื่อง

- - 11,400            - - กองสาธารณสุขฯ

28 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ

สอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จํานวน

 2 เครื่องๆละ 70,000 บาท

- - 140,000          140,000         - กองสาธารณสุขฯ

29 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย รถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 2 คันๆ

ละ 7,500 บาท

- - 15,000            15,000            - กองสาธารณสุขฯ

30 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เตียงตรวจโรค พรอมเกาอี้ ขึ้น-

ลง จํานวน 2 เตียงๆละ 

10,000 บาท

- - 20,000            20,000            - กองสาธารณสุขฯ

รวม



- 31 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

31 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เกาอี้นวดเทา จํานวน 2 ตัวๆละ

 6,000 บาท

- - 12,000            12,000            - กองสาธารณสุขฯ

32 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เตียงนวดแผนไทย จํานวน 4 

หลังๆละ 7,000 บาท

- - 28,000            28,000            - กองสาธารณสุขฯ

33 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เบาะนวด จํานวน 4 อันๆละ 

5,000 บาท

- - 20,000            20,000            - กองสาธารณสุขฯ

34 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) 

แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

(ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

- - 13,500            13,500            - กองสาธารณสุขฯ

35 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน

 1 เครื่อง

(ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ั )

- - 25,000            25,000            - กองสาธารณสุขฯ

36 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องทําน้ํารอน-เย็น แบบตอ

ทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 1 

เครื่อง

( ั ี

- - 25,100            25,100            - กองสาธารณสุขฯ

37 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด

 15 กิโลกรัม จํานวน 2 

เครื่องๆละ 18,000 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครภัณฑ)

- - 36,000            36,000            - กองสาธารณสุขฯ



- 32 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

38 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน

 2 ตูๆละ 5,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ั )

- - 11,000            11,000            - กองสาธารณสุขฯ

39 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชา ขนาด 9 จํานวน 1 

ชุด

(ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ั )

- - 7,500              - - กองสาธารณสุขฯ

40 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องอานบัตรแบบ

อเนกประสงค  (Smart Card 

reader)  จํานวน 2 เครื่องๆละ

  

- - 1,400              1,400              - กองสาธารณสุขฯ

41 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก  ขนาดไมนอย

กวา 3.5 ฟุต พรอมกระจก 

จํานวน 5 ตัวๆละ 5,800 บาท

- - 29,000            29,000            - กองสาธารณสุขฯ

42 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน  จํานวน 7 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท

- - 21,000            21,000            - กองสาธารณสุขฯ

43 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 

ตัวๆละ 5,000 บาท

- - 10,000            10,000            - กองสาธารณสุขฯ

-               -               1,279,900       1,261,000      -                 รวม



- 33 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

44 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถตักหนาขุดหลัง ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ เปน รถตัก

หนาขุดหลัง (Loaeer Backhoe)

 ชนิดลอยาง 4 ลอ ติดบุงกี๋

สําหรับตักหนารถและบุงกี๋ ขุด

ดานหลังรถ ควบคุมดวย

ระบบไฮดรอลิก ใชเครื่องยนต

ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไมนอย

กวา 90 แรงมา  จํานวน 1 คัน

(ราคาตามมาตรฐานครภัณฑ)

- - 3,300,000       3,300,000      3,300,000      กองชาง

45 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร รถฟารมแทรกเตอร ขนาดไม

นอยกวา 90 แรงมา พรอม

เครื่องตัดหญาไหลทางและ

ใบมีดดันดินหนา จํานวน 1 คัน

- - 2,000,000       2,000,000      2,000,000      กองชาง

46 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทาง

ของรถ (GPS) จํานวน 2 

เครื่องๆละ 15,000 บาท และ

คาสัญญาณ GPS ปละ 4,000 

บาท/เครื่อง เพื่อใชในการติดตั้ง

กับรถบรรทุกเครื่องจักรกลที่อยู

ในความรับผิดชอบของกองชาง

- - 38,000            38,000            38,000           กองชาง

-               -               5,338,000       5,338,000      5,338,000      รวม



- 34 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

47 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) 

แบบ Smart TV ขนาด 60 นิ้ว 

จํานวน 12 เครื่อง (พรอมติดตั้ง)

(ร.ร.เทศบาล 2)

- - 384,000          384,000         - กองการศึกษา

48 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะเกาอี้นักเรียน จํานวน 60 

ชุดๆละ 2,300 บาท 

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -           138,000          138,000          138,000 กองการศึกษา

49 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

หองปฏิบัติการ (อาคาร 9 

หองเรียน) ชนิดแขวน พรอม

ติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู 

จํานวน 18 เครื่องๆละ 

48,100 บาท ราคาตาม

มาตรฐานครุภัณฑ 

(ร ร เทศบาล 2)

 -  -           865,800          865,800  - กองการศึกษา

50 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

หองปฏิบัติการ (อาคาร 12 

หองเรียน) ชนิดแขวน พรอม

ติดตั้ง ขนาด 40,000 บีทียู 

จํานวน 6 เครื่องๆละ 62,700

 บาท ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ 

(ร ร เทศบาล 2)

 -  -           376,200          367,200  - กองการศึกษา



- 35 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

51 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

หองปฏิบัติการ (อาคาร 12 

หองเรียน) ชนิดแขวน พรอม

ติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู 

จํานวน 6 เครื่องๆละ 48,100

 บาท ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ 

(ร ร เทศบาล 2)

 -  -           288,600          288,600  - กองการศึกษา

52 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 

พรอมติดตั้ง (อาคารอนุบาล) 

จํานวน 14 ตัวๆละ 2,500 บาท

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -             35,000             35,000  - กองการศึกษา

53 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรแบบ

ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน

12 เครื่องๆละ 22,000 บาท

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -           264,000          264,000  - กองการศึกษา

54 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA

 จํานวน 12 เครื่องๆละ 2,500

 บาท 

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -             30,000             30,000  - กองการศึกษา



- 36 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

55 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร หุนจําลองกลามเนื้อ สลับเพศได

 พรอมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว

 จํานวน 1 ตัว

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -          145,000  - กองการศึกษา

56 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร หุนจําลองโครงกระดูกมนุษย

แบบเต็มตัว จํานวน 1 ตัว

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -             18,000             18,000  - กองการศึกษา

57 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร หุนจําลองอวัยวะ แบบแยก

ชิ้นสวนได 41 ชิ้น จํานวน 1 ชุด 

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -             66,000             66,000  - กองการศึกษา

58 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา 

จํานวน 10 เครื่องๆละ 

32,500 บาท

 

 -  -           325,000  -  - กองการศึกษา

59 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องวัดความเปนกรด - ดาง 

แบบตั้งโตะ

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -             22,000  - กองการศึกษา

60 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จักรอุตสาหกรรม (แบบเย็บผา) 

จํานวน 2 หลังๆละ 16,000 

บาท

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -             32,000  - กองการศึกษา



- 37 - (เพิ่มเติม 1)

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03 

61 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จักรพันริม (แบบอุตสาหกรรม) 

จํานวน 1 หลัง

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -             24,500  - กองการศึกษา

62 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 

จํานวน 1 หลัง

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -             18,500  - กองการศึกษา

63 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

ตูอบขนม

(ร.ร.เทศบาล 2)

 -  -  -             40,000  - กองการศึกษา

64 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 20

 ชุดๆละ 150,000 บาท

 -  -  -       3,000,000  - กองการศึกษา

64 -               -               2,790,600       5,738,600      138,000         

-               -               11,973,440     20,927,600    12,226,000    รวมทั้งสิ้น

รวม



- 39 - (เปลี่ยนแปลง 1)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

1 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช

กุมารี

เพื่อทราบขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

ตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราช

กมารี

2 ครั้ง/ป  56,000 56,000 56,000 56,000 รอยละ 100 

ของสัตวในเขต

เทศบาลเมือง

ทับกวางไดขึ้น

ทะเบียนสัตว

ตามโครงการฯ

สุนัขและแมวในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

ไมนอยกวา 9,240 ตัว

 ไดรับการสํารวจและ

ขึ้นทะเบียนสัตว 2 

ครั้งตอป

กอง

สาธารณสุขฯ

1 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณอัครราชกุมารีกรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

เพื่อทราบขอมูลจํานวน

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

ตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัติยราชนารี

2 ครั้ง/ป  56,000 56,000 56,000 56,000 รอยละ 100 

ของสัตวในเขต

เทศบาลเมือง

ทับกวางไดขึ้น

ทะเบียนสัตว

ตามโครงการฯ

สุนัขและแมวในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

ไมนอยกวา 9,240 ตัว

 ไดรับการสํารวจและ

ขึ้นทะเบียนสัตว 2 

ครั้งตอป

กอง

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 124  ลําดับที่ 24

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 



- 40 - (เปลี่ยนแปลง 1)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.02 

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

2 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช

กุมารี

เพื่อใหสุนัข/แมว ในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

โรค

1 ครั้ง/ป - 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละ 100 

ของสุนัข/แมว 

ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

ไดรับการฉีด

วัคซีนปองกัน

และควบคุมพิษ

สุนัขบา ตาม

โครงการฯ

สุนัข/แมว ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางไดรับการฉีด

วัคซีนปองกันและควบคุม

พิษสุนัขบา ตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

 จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.พระเจา

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณอัครราชกุมารี

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณอัครราชกุมารีกรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

เพื่อใหสุนัข/แมว ในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

โรค

1 ครั้ง/ป - 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละ 100 

ของสุนัข/แมว 

ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

ไดรับการฉีด

วัคซีนปองกัน

และควบคุมพิษ

สุนัขบา ตาม

โครงการฯ

สุนัข/แมว ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางไดรับการ

ฉีดวัคซีนปองกันและ

ควบคุมพิษสุนัขบา ตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน

 ศ.ดร.สมเด็จเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราช

กุมารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัติยราช

นารี

กอง

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 124  ลําดับที่ 25

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ



- 41 - (เปลี่ยนแปลง 1)

ยุทธศาสตรจังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.02 

๒๕๖๑

(บาท)

๒๕๖2

(บาท)

๒๕๖3

(บาท)

๒๕๖4

(บาท)

๒๕๖5

(บาท)

3 โครงการกอสรางสถานที่พัก

พิงสุนัขและแมว ตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช

กมารี

เพื่อใหสุนัข/แมวจขรจัด 

ในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวางมีสถานที่พักพิง 

และลดปญหาสุนัข/แมว

จรจัด

1 ครั้ง/ป

จํานวน 6 หลังๆละ 

2,720,000 บาท

- - 8,160,000 2,720,000 5,440,000 รอยละ 80 ของ

สุนัข/แมวจรจัด

ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางมี

สถานที่พักพิง

สุนัขและแมวจรจัดในเขต

เทศบาลเมืองทับกวางมี

สถานที่พักพิงตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกมารี

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการกอสรางสถานที่พัก

พิงสุนัขและแมว ตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัติยราชนารี

เพื่อใหสุนัข/แมวจขรจัด 

ในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวางมีสถานที่พักพิง 

และลดปญหาสุนัข/แมว

จรจัด

1 ครั้ง/ป

จํานวน 6 หลังๆละ 

2,720,000 บาท

- - 8,160,000 2,720,000 5,440,000 รอยละ 80 ของ

สุนัข/แมวจรจัด

ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางมี

สถานที่พักพิง

สุนัขและแมวจรจัดใน

เขตเทศบาลเมืองทับ

กวางมีสถานที่พักพิง

ตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณอัครราช

กุมารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัติยราช

นารี

กอง

สาธารณสุขฯ

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา 125  ลําดับที่ 26

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ
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