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ส่วนที่  2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
**************** 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

คติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริการจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”       
โดยมองกลับไปที่ ร ากเหง้ าทาง เศรษฐกิจ  อัต ลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิ ถี ชี วิตและจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศในมิติต่างๆ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา       
ที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไหนมีความพร้อมทั้งกายใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน  ประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม       
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาล 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570)  

 หมุดหมายการพัฒนา เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของ
วาระการพัฒนาที่เอื้อให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนด หมุดหมายการพัฒนา 
จ านวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อ
สะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ มีดังนี้ 

1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานที่ส าคัญ อย่างไรก็ดี               
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการที่อาจ
ลดทอนความสามารถในการแข่งขัน 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน การท่องเที่ยวเป็น
ภาคบริการที่ส าคัญของไทย โดยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงถึงร้อยละ 18 ของ GDP มีการจ้างงานกว่า 8.3 ล้านต าแหน่ง 
และมีห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงไปยังหลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งกลไกลขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยรูปแบบกิจกรรมและการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยที่ผ่านมามักเน้นให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วจากการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ปริมาณมากๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 

หมุดหมายท่ี 3 ไทยเป็นฐานรากการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีส าคัญของโลก ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตยานยนต์สันดาปภายในที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก 

หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพครบวงจรเป็นการต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ประเทศไทยมีรากฐานเดิมที่แข็งแรงและมีห่วงโซ่อุปทานเช่ือมโยงต่อเนื่องครอบคุลมหลายอุตสาหกรรม 

หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของ
ภูมิภาค ความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแนวโน้มการ
ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาคนิคม (Regionalism)  

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของ
อาเซียน ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็น
มูลค่ากว่าร้อยละ 15.4 ของการส่งออกทั้งหมดมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศและมีคุณภาพ 

2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 
เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนโดย SMEs ถึงร้อยละ 43.2 และมีการจ้างงานกว่า 11 ล้านคน แต่ SMEs ส่วนใหญ่มี
ข้อจ ากัดทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
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หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ฐานเศรษฐกิจ
หลักของประเทศอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก โดยมีกรุงเทพมหานครเป็น   
เมืองโตเดี่ยว 

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และความมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ
เหมาะสม แม้ว่าสัดส่วนคนจนโดยรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังคงมีคนจนจ านวนหนึ่งที่ติดอยู่ใน
กับดักความยากจนเรื้อรังและ/หรือข้ามรุ่น 

3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า ขยะ น้ าเสีย มลพิษ อากาศ และ
ก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตและบริโภค ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและท าลายความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมาภัยธรรมชาติหลายประเภทโดยเฉพาะ อุทกภัย วาตภัย ไฟป่า และการกัดเซาะชายฝั่ง 
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นประจ าทุกปี 

4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนา         

แห่งอนาคต คนเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาและ
ระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับต่ า 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  ภาครัฐมี
ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ขาด
ความคล่องตัว และมีรายจ่ายประจ ามาก 

3. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development (SDGs) 

 เป้าหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี ขจัดความยากจนทั้งข้ันรุนแรงทั้งหมด ลดสัดส่วน
ชาย หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย การเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐาน สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความ
เปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่
ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

 เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมท่ียั่งยืน ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะความต้องการสารอาหารของ  
หญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหาร
รายเล็กโดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มข้ึนเป็น 2 
เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรพัยากรและปัจจยัน้ าเข้าในการผลติ สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลติ
อาหารที่ยั่งยืนคงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธ์ุ 

 เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนใน   
ทุกวัย ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ต่ ากว่า 70 ต่อการเกิด มีชีพ 1 แสนคน ยุติการตายที่ป้องกันได้
ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่  
ถูกละเลยลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคติดต่อให้ลดลงเสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด 
ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ 
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 เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึง         
การพัฒนาการดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐม วัยที่มีคุณภาพและ          
สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมไปถึง
การศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

 เป้าหมายท่ี 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน ยุติการ
เลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่ ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 
ทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์การกระท าทางเพศ สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึง
สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจรญิพันธ์ุและสิทธิการเจริญพันธ์ุ โดยถ้วนหน้าตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของ
การประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา 

 เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการท่ียั่งยืน บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัย ให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและ 
เป็นธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า แม่น้ า 

 เป้าหมายท่ี 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ เชื่อถือ
ได้ และยั่งยืน สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้และ
เช่ือถือได้เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลกและเพิ่มอัตราการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก 

 เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคุลม และยั่งยืนการจ้างงานเต็มท่ี
และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน  ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร               
มีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนา     
น้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิต
ภาพการสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและ
การเติบโตของวิสาหกิจรายย่อยขนาดเล็ก และขนาดกลาง เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงิน
ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกันภัย และการบริการทางการเงิน          
แก่ทุกคน 

 เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเช่ือถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิตในราคาที่
สามารถจ่ายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มพูนการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศโดยเฉพาะใน
ประเทศก าลังพัฒนา 

 เป้าหมายท่ี 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการ
เติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ส่งเสริมความครอบคุลมด้านสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองส าหรับทุกคนสร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึง
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โดยการขจัดกฎหมาย เลือกใช้นโยบายโดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม พัฒนา
กฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินโลกสร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียง
ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจอ านวยความสะดวกในการอพยพและ
เคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ 

 เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัยมีภูมิต้านทาน
และยั่งยืน สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภัย การเข้าถึง
ระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถเบิกจ่ายได้ ยกระดับการพัฒนาเมืองและ     
ขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืนลดจ านวนการตาย และจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึง      
ภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ า โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ลดผลกระทบทางลบของ
เมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการ
ของเสียของเทศบาลจัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

 เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน ด าเนินการให้เป็น     
ผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  ทุกประเทศน าไปปฏิบัติ       
โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้น าการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ
การสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและของเสียทุกชนิด
ในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด   
การแปรรูป เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 

 เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถของ
มนุษย์และสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัว การลดผลกระทบ และการ
เตือนภัยล่วงหน้า 

 เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึง
ซากปรักหักพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ โดยรวมถึงการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
อย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจ ากัดการประมงที่ผดิกฎหมายเพิม่ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้      
อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างหลักประกันว่ามีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบ
นิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืนหยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่าฟื้นฟูป่า
ที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่า ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการ
กลายสภาพสร้างหลักประกันว่าจะมีอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
เหล่าน้ัน ปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสือ่มโทรมของถ่ินที่อยู่ตามธรรมชาติหยุดยั้งการสูญเสียความ
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หลากหลายทางชีวภาพว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่า
เทียมและยุติธรรม และสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อ 

 เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผลรับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ ลดความรุนแรงทุกรูปแบบ 
และอัตราการตายที่ เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ยุติการข่มเหงการใช้หาประโยชน์               
อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็กส่งเสริมนิติธรรมทั้งใน
ระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 

 เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรพัยากรภายในประเทศโดยรวมถึงผา่น
ทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศก าลังพัฒนา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการ
เก็บภาษีและรายได้ของอื่นๆ ของรัฐ เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบ เหนือ-ใต้ ใต-้ใต้ 
และไตรภาคี และการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรูต้ามเงือ่นไข
ที่ตกลงร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาการถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ธนาคาร
เทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด 

4. แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

4.1 แผนพัฒนาภาคกลาง 

“ฐานผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง” 

 แนวทางท่ี 1 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงท่ีใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีสามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง น าความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์      
มาพัฒนายกระดับกระบวนการผลติอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน 

 แนวทางท่ี 2 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตรของประเทศ เพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
รวมทั้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่แหล่งผลิตส าคัญของภาค เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรจะได้
สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสืบทอดอาชีพเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรรูปแบบใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความแม่นย าสูงมาใช้ในการท าการเกษตร 

 แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวชุมชนให้เข้าสู่ตลาดท่องเท่ียว
คุณภาพ สร้างมูลค่าการท่องเทีย่วและปรบัทศิทางการพัฒนาท่องเทีย่วให้สอดคลอ้งกับความต้องการโดยส่งเสรมิ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตจังหวัดที่มีแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาการท่องเที่ยว 

 แนวทางท่ี 4 พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ยกระดับบริการ
การแพทย์แบบครบวงจร (Medical Hub)  และเป็นเครือข่ายรองรับการขยายตัวเพิ่มประสิทธิภาพ                 
การรักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่ศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพรและภูมิปัญญาต ารายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทย 

 แนวทางท่ี 5 พัฒนาการผลิตก าลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนในทุกพื้นที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลทั้งในระบบและ    
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นอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยสนับสนุนเทคโนโลยีทางกา รศึกษาให้แก่
สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลความเจริญและมีความขาดแคลน 

 แนวทางท่ี 6 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมท้ังพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษกลาง – ตะวันตก ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เร่งด าเนินการวางแผนพัฒนา
รูปแบบเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตโดยค านึกถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) 
เพื่อคนทุกกลุ่มโดยค านึงความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ      
ทุกภาคส่วนในสังคมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
เช่ือมต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการคมนาคมขนส่ง 

 แนวทางท่ี 7 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการ       
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่เป็นปัญหาส าคัญของ
ภาคบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบทั้งลุม่น้ าในเขตลุม่น้ าที่ส าคัญของภาคกลางปรบัแนวทางการพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการในอนาคตให้เติบโตบนคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

4.2 แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2566 – 2570) 

“ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ท่ียั่งยืน” 

 ประเด็นท่ีการพัฒนาท่ี 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าการเกษตร อาหารเพ่ือสุขภาพมูลค่าสูง ท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ยกระดับและสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีศักยภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิง
สุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยและรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 เพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต พัฒนาการ
ผลิตก าลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและการบรกิารในอนาคตเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานแบบมีส่วน
ร่วม 

4.3 แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) 

“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวอัจฉริยะ สังคมแห่งคุณภาพชีวิต” 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  จากศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศเป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรม
ก่อสร้างที่ส าคัญ โดยต้องมีการสง่เสรมิความเช่ือมโยงของนิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงานองค์กร หน่วยงานท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบให้เจริญเติบโต
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ไปด้วยกัน ภายใต้การก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการร่วมมือกันกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่ 
ดังนั้นจึงเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน จังหวัดสระบรุี
ให้ความส าคัญในการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีข้ึนไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่     ดีทั้ง
ทางด้านการศึกษา ความปลอดภัย ความมั่นคง ด้านสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐานอันจ าเป็นต่อการพัฒนาชุมชน
และเมือง นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญในการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรม และ
บริการสู่ภูมิภาคอาเซียน จากนโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมุ่งยกระดับการขนส่งและโลจิสติกส์     
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในทุกสาขา 
ทั้งทางราง ถนน น้ า และอากาศ รวมทั้งการเช่ือมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบ 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้าท่องเท่ียวและ
บริการมูลค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากศักยภาพด้านการผลิตในภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งผลิตสินค้า
การเกษตร และเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของภาคกลาง โคนม และเป็ดเนื้อ การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย     
ทั้งในการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ชุมชน และธรรมชาติ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย     
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดสระบุรีอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ความส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถ
ในการผลิตในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริการส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

“สาธารณูปการสาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพื้นฐานในเขตจังหวัดสระบรุี
ให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่ง
และสาธารณูปโภคต่างๆ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ การใช้แรงงาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพพื้นที่จังหวัด
สระบุรีมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระบบของ
จังหวัดสระบุรี สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในพื้นที่อย่างทั่วถึง มีการเสริมสรา้งจิตส านกึ
ในด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมให้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี เพื่อเสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดจนเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเอง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) 

“สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเขา้ใจในปัญหา 

และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณการจัดการร่วมกัน” 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาควบคุม
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น      
เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี เพื่อเสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักแพร่หลาย     
ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม เพื่อสร้างและซ่อม
บ ารุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ  เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การใช้แรงงาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพให้มีความรู้สึกมั่นคง
ในการด ารงชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น          
เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ และสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
เพื่อรักษาควบคุมคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และประชาชนใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  เพื่อเสริมสร้าง
ระบบบริหารจัดการองค์กรสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของประชาธิปไตย และสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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1.เกษตรและเกษตร
แปรรูปคุณภาพสูง 

2.การท่องเท่ียวเนน้คุณภาพ
และความย่ังยืน 

3.ฐานการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้าท่ีส าคญั

ของโลก 

4.การแพทย์และ       
สุขภาพมูลค่าสูง 

5.ประตูการค้า 
การลงทุนและ     

โลจิสติกส์ 

6.ศูนย์กลางดจิิทัลและ 
อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 

1.ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 2.โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 3.ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.ปัจจัยผลักดันพลิกโฉมประเทศ 

10.เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า 

11.การลดความ
เสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

12.ก าลังคน 
ที่มีสมรรถนะสูง 

13.ภาครัฐที่
ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพตอบ
โจทย์ประชาชน 

เป้าหมาย 

การพัฒนา 

ท่ียั่งยืน 

(SDGs) 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวมกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทับกวาง พ.ศ.2566 - 2570 
 
 
               

 

 

 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาติ 
     ฉบับท่ี 13  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

7.SMEs ที่เข็มแข็ง 
ศักยภาพสูง 
แข่งขันได้ 

8.พื้นท่ีและ           
เมืองอจัฉริยะ 

9.ความยากจนข้ามรุ่น
และความคุ้มครองทาง

สังคม 

เป้าหมายท่ี 1 
ยุติความยากจน 

ทุกรูปแบบในทุกท่ี 
 

เป้าหมายท่ี 2 
ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคง  
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 

 

เป้าหมายท่ี 3 
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิต 

ท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ 
ส าหรับทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายท่ี 4 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 

 

เป้าหมายท่ี 5  
บรรลุความเสมอภาคระหวา่ง
เพศและให้อ านาจของผู้หญิง

และเด็กหญิงทุกคน 

เป้าหมายท่ี 6 
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มี
น้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและ

มีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน 

 
เป้าหมายท่ี 7 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื้อ

หาได้ เช่ือถือได้ และย่ังยืน 

 
เป้าหมายท่ี 8 

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิท่ีต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และย่ังยืนการจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิต

ภาพและการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี 9 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทานส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน 

และส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายท่ี 10 
ลดความไม่เสมอ
ภาคภายในและ
ระหว่างประเทศ 

 

เป้าหมายท่ี 11 
ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของ

มนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัยมี
ภูมิต้านทานและย่ังยืน 

 

เป้าหมายท่ี 12 
สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการบริโภค
และผลิตท่ีย่ังยืน 

 

 
เป้าหมายท่ี 13 

ปฏิบัติการอย่างเร่งดว่นเพือ่ตอ่สู้กับ
การเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบท่ีเกดิข้ึน 

เป้าหมายท่ี 14 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างย่ังยืนเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

 
เป้าหมายท่ี 15 

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก อย่างย่ังยืน ต่อสู้
การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้น
สภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายท่ี 16 
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพือ่การ พัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคน
เข้าถึงความยุตธิรรม และสร้างสถาบัน ท่ีมีประสิทธิผลรับผิดรับชอบ  

และครอบคลุมในทุกระดับ 

 
เป้าหมายท่ี 17 

เสริมความเข้มแข็งให้แกก่ลไก 
การด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.
2561 -2580) 

1.ด้านความม่ังคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
4.ด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม 
5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม 
6.ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพือ่สุขภาพ

มูลค่าสูง ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
ยกระดับการท่องเท่ียวมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม บนพื้นฐานของการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบ 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม 

และการบริการในอนาคต 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม พลังงาน 

แบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียวอย่างย่ังยืน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
ยกระดับคมนาคมขนส่งและโลจิสตกิส์ 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรม และบริการสู่ภูมิภาคอาเซียน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า 

การท่องเท่ียว และบริการมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

การพัฒนาองคก์รและบุคลากรสู่การ

บริหารจัดการท่ีด ี
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด 
 

โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

การพัฒนาองคก์ร และบุคลากรสู่ 
การบริหารจัดการท่ีด ี

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 
 

1.สร้างและซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.เสริมสร้างให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีโดยการพัฒนาระบบ

สาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ใช้แรงงานพัฒนาอาชีพ 

2.ประชาชนรู้สึกม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.รักษาควบคุมคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

1.เสริมสร้างให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยการ

พัฒนาระบบการศกึษา 

2.กระตุ้นเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน 

3.สร้างจิตส านึกและตระหนกัถึงคณุค่า 

1.เสริมสร้างระบบบริหารจัดการองคก์ร 

1.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่ 
อย่างย่ังยืน 

5.ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาการท่องเท่ียว 

6.ส่งเสริมการสารธารณสุขการกีฬา 
และนันทนาการ 

 
2.พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 

7.เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงาน
ไฟฟ้าส่องสว่างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3.เสริมสร้างความม่ังคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศกึษาและศาสนา 

2.ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3.ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประเพณ ี

1.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 

2.ส่งเสริมการบริหารงานองคก์ร 

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
 

 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคม 

พัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ 
อย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

พัฒนาด้านสาธารณสุขและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

การพัฒนาเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการท่ีด ี

 

1.พัฒนาระบบ 
สาธารณูปการ 

2.พัฒนาระบบ 
สารธารณูปโภค 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

เทศบำลเมืองทับกวำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่าย
คมนาคม

25 169,076,400     23 161,506,400     1 281,000            - - - - 49 330,863,800     

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  สังคม 
เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ

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

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

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

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

3 970,000            3 870,000            1 100,000            1 100,000            1 100,000            9 2,140,000         

รวมท้ังส้ิน 28 170,046,400     26 162,376,400     2 381,000            1 100,000            1 100,000            58 333,003,800     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 รวม  5  ปีปี ๒๕70ปี ๒๕66

แบบ ผ.01
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 รวม  5  ปีปี ๒๕70ปี ๒๕66

แบบ ผ.01

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่าย
คมนาคม

  ๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา

25 169,076,400      23 161,506,400      1 281,000             - - - - 49 330,863,800      

รวม 25 169,076,400      23 161506400 1 281,000             - - - - 49 330,863,800      

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

  ๕.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 2 870,000             2 770,000             - - - - - - 4 1,640,000          

  ๕.2 แผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน

1 100,000             1 100,000             1 100,000             1 100,000             1 100,000             5 500,000             

รวม 3 970,000             3 870,000             1 100,000             1 100,000             1 100,000             9 2,140,000          

รวมท้ังส้ิน 28 170,046,400     26 162,376,400     2 381,000            1 100,000            1 100,000            58 333,003,800     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

เทศบำลเมืองทับกวำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนน 

โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์
 บริเวณถนนเทศบาล 1 (ส่ีแยก
บ้านโคกถึงบ้านนายหงษ์หยก สุข
มงคลเสถียร) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา
 หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 80 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

     5,424,000     5,424,000 - -  - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณสามแยก
วัดสิทธิราชถึงถนนเทศบาล 3 
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 40 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

     2,715,000     2,715,000 - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

3 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนช่วงจากเสาไฟกวาง
โรงเรียนทับกวาง 2 (จิตรประไพชา
เล่ต์) ชุมชนบ้านไทย หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 25 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

     1,695,000     1,695,000 - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนเลียบทางมอเตอร์เวย์ 
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 30 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

2,034,000     2,034,000    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

 - 15 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

5 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณซอยบ้าน
นางรัตนา กอชัชวาล ซอย 2 
ชุมชนบ้านไทย
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 15 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

1,017,000     1,017,000    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอยบ้าน
นางองุ่น พงษ์สนิท ชุมชนหน้าวัด
เขามัน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 16 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

1,084,800     1,084,800    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

 - 16 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

7 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอยบ้าน
นางนันทพร วีระวิทย์ ชุมชนหน้า
วัดเขามัน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 16 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

1,084,800     1,084,800    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนทางเข้าศูนย์วิจัย
มหาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 40 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

2,712,000     2,712,000    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

 - 17 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

9 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณซอย 1 ชุมชนหนองปู 93 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

542,400        542,400       - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณซอย 2 ชุมชนหนองปู 93 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight 
with Pole)   
จ านวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

542,400        542,400       - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

 - 18 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

11 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนเทศบาล 4
ซอย 9 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 10 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

678,000        678,000       - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

12 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนเทศบาล 4
ซอย 4  ถึงถนน สบ. 1003 
สายเจ็ดคต -โป่งก้อนเส้า ชุมชน
บ้านเขามัน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 41 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

2,779,800     2,779,800    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

 - 19 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

13 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณถนนเทศบาล 3
ซอย 2 ชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

542,400        542,400       - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

14 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนเทศบาล 3
ซอย 3 ชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

542,400        542,400       - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

 - 20 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

15 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนนิคมพัฒนา 
ชุมชนนิคมพัฒนา หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 96 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

6,508,800     6,508,800    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

16 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนเลียบทางมอเตอร์เวย์
ฝ่ังตรงข้าม EM คิวเซ 
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 23 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

1,559,400     1,559,400    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

 - 21 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

17 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณซอยบ้าน
นางรัตนา กอชัชวาล ซอย 1 
ชุมชนบ้านไทย
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

881,400        881,400       - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

18 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณส่ีแยกเจ็ดคต 
ถึงส่ีแยกซับตาเฮ็น ชุมชนหัวเขา
เกตุพัฒนา หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 64 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

4,339,200     4,339,200    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

 - 22 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

19 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณสามแยกหัวเขาเกตุ ถึงสาม
แยกป้อมต ารวจทางไปโยเร ชุมชน
หัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้บริการด้านแสงสว่าง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar 
Cell LED Streetlight with Pole)   
จ านวน 67 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงานงบประมาณ

4,542,600     4,542,600    - - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

20 โครงการร้ือถอนประตูร้ัวเหล็กและ
ก่อสร้างประตูร้ัวสแตนเลส จ านวน
 2 แห่ง บริเวณโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)

เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ท่ีมาใช้บริการโรงเรียน

ร้ือถอนประตูร้ัวเหล็กและก่อสร้าง
ประตูร้ัวสแตนเลส จ านวน 2 แห่ง

281,000        281,000       281,000 - - ก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

 นักเรียนและผู้ปกครอง
ท่ีมาใช้บริการได้รับ
ความปลอดภัย

กองการศึกษา

41,506,400    41,506,400    281,000        -                -                

20                 20                1                 -              -              

รวม

รวมโครงการ

 - 23 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาล
เมืองทับกวาง

1.เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน 
ใช้สนามฟุตบอลและสถานท่ี
ออกก าลังกายในช่วงเย็นถึง
ค่ าได้
2. เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน
 มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3. เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน
 สนใจสุขภาพมากย่ิงข้ึน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน 4 ชุด

7,070,000 - - - - ร้อยละ 98 ของ
เยาวชนได้มี
สุขภาพท่ีดี

1. ประชาชน เยาวชน 
ใช้สนามฟุตบอล และ
สถานท่ีออกก าลังกาย
ในช่วงเย็นถึงค่ าได้
2. ประชาชน เยาวชน มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3. ประชาชน เยาวชน
สนใจในสุขภาพมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปา หมู่ท่ี 4 ต าบลทับกวาง

1. ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพียงพอต่อ
ความต้องการ ส าหรับการ
อุปโภคในปัจจุบันและอนาคต
2. น าน้ าไปใช้ประโยชน์
เก่ียวกับการเกษตร ปลูกผัก
สวนครัวและเล้ียงสัตว์
3. ด้านสุขภาพและอนามัยท่ี
มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ท่ี 4 500,000 - - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมประปา

1.ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพียงพอต่อ
ความต้องการ ส าหรับ
การอุปโภคในปัจจุบัน
และอนาคต

กองช่าง

7,570,000            -              -              -              -              

2                         -            -            -            -            

รวม
รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

ส าหรับ ประสานแผนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ท่ี 2
เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กเยาวชน
ในชุมชนห่างไกลยาเสพติด 
และมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง

-สนามกีฟุตซอล 
-สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล
-สนามเปตอง 2 สนาม
-สนามเซปักตะกร้อ 2 สนาม
-ลานปูนวางเคร่ืองออกก าลังกาย
-ลู่ว่ิงเพ่ือสังเคราะห์

35,000,000 35,000,000 - - - ร้อยละ 98 ของ
ประชาชนในการ

ร่วมใช้

เสริมสร้างให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชนห่างไกล
ยาเสพติดสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนมี
ร่างกายท่ีแข็งแรง

กองการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพ
ประชาชนและผู้สูงวัย

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
และข้างเคียงมีสถานท่ีออก
ก าลังกายท่ีครบวงจร 
ลดปัญหาโรคความดัน 
โรคเบาหวานและโรคอ้วน 
และให้สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน และปัญหา
ของวัยรุ่นในพ้ืนท่ี
ท่ีม่ัวสุมยาเสพติด

ก่อสร้างศูนย์อาคารส่งเสริม
สุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ 
พร้อมงานระบบประกอบอาคาร
และครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

30,000,000 30,000,000 - - - ร้อยละ 98 ของ
ประชาชนในการ

ร่วมใช้

เสริมสร้างให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชนห่างไกล
ยาเสพติดสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนมี
ร่างกายท่ีแข็งแรง

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

ส าหรับ ประสานแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02/2

 - 25 - (เพ่ิมเติม 2)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

ส าหรับ ประสานแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02/2

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมเกาะกลาง
ถนน, ท่อระบายน้ า, สะพาน 
และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
บริเวณถนนสายเทศบาล 4 
หมู่ท่ี 1,6,9

เพ่ือประชาชนท่ีสัญจร      
ไป-มาได้รับความสะดวก

 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
4,003.326 เมตร หนา 0.25 
เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 32,0265.608 ตาราง
เมตร

55,000,000 55,000,000 - - - การก่อสร้างท่ีได้
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัย

กองช่าง

120,000,000        120,000,000    -               -            -            

3                         3                     -              -           -           รวมโครงการ
รวม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเทศบาล
เมืองทับกวาง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และ
การบริการผ่านทางออนไลน์ 
สะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน

1 คร้ัง 270,000 270,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ

ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและการบริการ
ออนไลน์ของเทศบาล
มากย่ิงข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
(งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ)

2 โครงการปรับปรุงห้องบริการงาน
บัตรประจ าตัวประชาชนของ
ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล
เมืองทับกวาง

เพ่ือรองรับงานบัตรประจ าตัว
ประชาชนของส านักทะเบียน
ท้องถ่ินเทศบาลเมืองทับกวาง

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวางได้รับบริการ
อย่างท่ัวถึงและมีความพึง

พอใจในการบริการ

600,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
ใช้บริการ

ส านักปลัดเทศบาล
(งานทะเบียนฯ)

3 ติดต้ังระบบบัตรคิวส าหรับรองรับ
การบริการงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจ าตัวประชาชน

เพ่ืออ านวยความสะดวก และ
เกิดความเสมอภาคและเป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ

ประชาชนได้รับการบริการ
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคและเป็นธรรม

ส านักปลัดเทศบาล
(งานทะเบียนฯ)

870,000       770,000      -              -              -              

2                  2                 -              -              -              รวมโครงการ
รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
ประชาชน ในกรณีเกิด
อัคคีภัยท่ีไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ
และการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านอ่ืนๆ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ช่วยเหลือ
ประชาชนภายใน

เขตเทศบาล
เมืองทับกวาง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ได้รับการช่วยเหลือเม่ือ
เกิดเหตุสาธารณภัย

ส านักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        

1                  1                  1                  1                  1                  

รวม
รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

เทศบำลเมืองทับกวำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัวๆละ 3,000 บาท -            9,000 - - - กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ
2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000บาท

-          22,000 - - - กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -          30,000  -  -  - กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  (18
 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

 - 15,000         - - - กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็กส านักงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว              8,500  -  -  -  - กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

8,500             76,000         -               -               -               
6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000บาท

-          22,000 - - - หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -          30,000  -  -  - หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03

 - 29 - (เพ่ิมเติม 2)



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  (18
 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

 - 15,000         - - - หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

-                 67,000         -               -               -               
9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด

 18,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง (ห้อง
ปลัดฯ)

-          22,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท -            7,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็กส านักงาน ขนาด 154(W) × 78(D) × 
75.3(H) cm. จ านวน 1 ตัว

 -            8,500  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็ก 3 ล้ินชัก ขนาด 46.4(W) × 61.8(D)
 × 107.5(H) cm. จ านวน 1 หลัง

 - 4,200           - - - ส านักปลัดเทศบาล

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 6 ชุดๆละ 
3,800 บาท(อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนราคา)

 - 22,800         - - - ส านักปลัดเทศบาล

รวม

 - 30 - (เพ่ิมเติม 2)



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (รายปี) จ านวน 6 ชุดๆ ละ 
700 บาท

 - 4,200           - - - ส านักปลัดเทศบาล

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 22,000บาท

 -          22,000  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล
(งานทะเบียนฯ)

-                 90,700         -               -               -               
16 การรักษาความสงบ

ภายใน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000บาท

22,000            - 22,000         - 22,000         ส านักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

17 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุดๆละ 
3,800 บาท

             7,600 - 7,600           - 7,600           ส านักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

18 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (รายปี) จ านวน 2 ชุดๆ ละ 
700 บาท

             1,400 - 1,400           - 1,400           ส านักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

19 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดโฟมด้วยแรงดันน้ าแบบวางพ้ืน 500,000          - 500,000       - 500,000       ส านักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

531,000         143,900       531,000       -               531,000       

รวม

รวม
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

แบบ ผ.03

20 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์สุขาเคล่ือนท่ีติดต้ังบนแชสซีส์ รถ 6 ล้อ จ านวน
 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี
- เคร่ืองยนต์ดีเซล
-ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
-มีห้องพนักงานขับรถยนต์ตอนหน้า
-โครงสร้างท าจากอลูมิเนียมภายในมีห้องสุขาพร้อมโถ
ส้วมส าหรับอุจจาระ จ านวน 7 ห้อง แบ่งเป็น ผู้หญิง 4
 ผู้ชาย 2 และห้องสุขาขนาดพิเศษส าหรับคนพิการ 
พร้อมลิฟท์ข้ึน-ลง ห้องน้ าคนพิการ มีประตูข้ึน-ลง 2 
ประตู บริเวณท้ายรถ มีบันไดข้ึนลง ติดต้ังเท้าช้าง
ท างานด้วยไฮดรอลิค จ านวน 4 ตัว โดยติดต้ังหน้าหลัง
 ล้อหน้าซ้าย-ขวา 2 ตัว และล้อซ้าย-ขวา 2 ตัว เพ่ือ
ใช้ปรับระดับพ้ืนรถ

      8,000,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

8,000,000      -               -               -               -               
21 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ - เก้าอ้ีรับประทานอาหาร

อนุบาล 12 ชุด
ประถม 24 ชุด

618,000                618,000 618,000       618,000       618,000       กองการศึกษา

618,000         618,000       618,000       618,000       618,000       
9,157,500        995,600        1,149,000      618,000        1,149,000      รวมท้ังหมด

รวม

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(ที่เปลี่ยนแปลง) 

 
 
 
 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์จังหวัด : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการเปิดบริการจัดท า บัตร
ประจ าตัวของส านักงาน
ทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมือง
ทับกวาง

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวางได้รับบริการอย่างท่ัวถึง
และมีความพึงพอใจในการ
บริการ

843,000 - - - - ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับ

กวางท่ีมาใช้
บริการได้รับ

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและเข้าถึง
สวัสดิการ
ของรัฐ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานทะเบียนฯ)

1 โครงการเปิดบริการจัดท า บัตร
ประจ าตัวประชาชนของส านัก
ทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมือง
ทับกวาง

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวางได้รับบริการอย่างท่ัวถึง
และมีความพึงพอใจในการ
บริการ

843,000 - - - - ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทับ

กวางท่ีมาใช้
บริการได้รับ

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและเข้าถึง
สวัสดิการ
ของรัฐ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานทะเบียนฯ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 29  ล าดับท่ี 1

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.02

- 33 - (เปล่ียนแปลง 2)



หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุถัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

3,200,000   - - - - กองสาธารณสุข

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุถัณฑ์ก่อสร้าง 3,200,000   - - - - กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติมแลเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 42  ล าดับท่ี 53
รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จ านวน 1 คัน
-มอเตอร์ขับเคล่ือน 2 เคร่ือง ขนาด 2.70 กิโลวัตต์
-แผ่นกรองฝุ่น 10.00 ตารางเมตร
-ถังน้ าความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
-ถังบรรจุขยะความจุ 360 ลิตร
-ระบบยกเทขยะจากด้านหลังสูง 1.40 ลิตร
-สามารถกวาดพ้ืนท่ีได้ไม่น้อยกว่า 14,000 ตาราง
เมตร/ช่ัวโมง

รายละเอียดโครงการท่ีเปล่ียนแปลง
รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จ านวน 1 คัน
-มอเตอร์ขับเคล่ือน 2 เคร่ือง ขนาด 2.70 กิโลวัตต์
-แผ่นกรองฝุ่น 10.00 ตารางเมตร
-ถังน้ าความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
-ถังบรรจุขยะความจุ 360 ลิตร
-ระบบยกเทขยะจากด้านหลังสูง 1.40 ลิตร
-สามารถกวาดพ้ืนท่ีได้ไม่น้อยกว่า 14,000 ตาราง
เมตร/ช่ัวโมง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2

เทศบาลเมืองทับกวาง
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ.03

- 34 - (เปล่ียนแปลง 2)
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