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คํานํา 

 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ของเทศบาล

ตําบลหวยกะป เลมนี้ เปนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกะป ซ่ึงอยูภายใตวิสัยทัศน “เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี 

มีหลักธรรมาภิบาล บริการอยางไดมาตรฐานสากล พัฒนาคนสูอาเซียน” โดยไดกําหนดโครงการพัฒนาให

สอดคลองกันแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัด นโยบายผูบริหารเทศบาลตําบลหวยกะป และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกะป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาและความตองการของประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลหวยกะป ตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีและบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบล

หวยกะปในทุกๆ ดาน ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนิน

โครงการเพ่ือแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยกะป โดยดําเนินการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน จัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือใหอยูในสภาพดี พรอมใชงาน ทดแทนของเดิมท่ีชํารุด

เสียหาย ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ดังนั้น เทศบาลตําบลหวยกะป จึงตองเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)  

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ของเทศบาลตําบลหวยกะป ข้ึน  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลหวยกะป หวังเปนอยางยิ่งวา การจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ของเทศบาลตําบลหวยกะป จะเกิดประโยชนสูงสุด

ตอประชาชนและทางราชการตอไป 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

เทศบาลตําบลหวยกะป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 
                 

หนา 

คํานํา 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1     

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)        1 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)              15 

- บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03)                31
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  

เทศบาลตําบลหวยกะป 
 

 (แบบ ผ.01) 

 



จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

1.1 แผนงานการศึกษา (เพิ่มเติม) - - - - 1 50,000            - - - - 1 50,000        
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (เปลี่ยนแปลง) 1 200,000    1 200,000      1 200,000          1 200,000         1 200,000         5 1,000,000    
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม) - - - - 1 50,000            1 50,000          1 50,000          3 150,000       
1.6 แผนงานการเกษตร (เปลี่ยนแปลง) - - 1 40,000        1 40,000            1 40,000          1 40,000          4 160,000       

รวมโครงการที่เพิ่มเติม - - - - 2 100,000          1 50,000          1 50,000          4 200,000       
รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลง 1 200,000    2 240,000      2 240,000          2 240,000         2 240,000         9 1,160,000    

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เพิ่มเติม) - - - - 5 12,876,000      - - - - 5 12,876,000  
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง) - - - - 9 33,296,500      - - - - 9 33,296,500  
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (เปลี่ยนแปลง) - - 1 1,060,800    1 1,500,000        1 1,500,000      1 1,500,000      4 5,560,800    

รวมโครงการที่เพิ่มเติม - - - - 5 12,876,000      - - - - 5 12,876,000  
รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลง - - 1 1,060,800    10 34,796,500      1 1,500,000      1 1,500,000      13 38,857,300  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลห้วยกะปิ  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

รวม 5 ปี

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ปี 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ. 01



จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

3.1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (เพิ่มเติม) - - - - 2 422,000          - - - - 2 422,000       
3.2 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (เปลี่ยนแปลง) - - - - 1 1,550,000        - - - - 1 1,550,000    
3.3 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (เพิ่มเติม) - - 1 40,000        3 99,700            3 99,700        
3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม) - - 3 75,500        16 3,578,000        1 50,000          1 50,000          21 3,753,500    
3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เปลี่ยนแปลง) 1 40,000      2 90,000        2 520,000          2 520,000         2 520,000         9 1,690,000    
3.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (เพิ่มเติม) - - - - 3 133,300          3 133,300       

รวมโครงการที่เพิ่มเติม - - 4 115,500      24 4,233,000        1 50,000          1 50,000          30 4,448,500    
รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลง 1 40,000      2 90,000        3 2,070,000        2 520,000         2 520,000         10 3,240,000    

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน 
(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

4.2 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -
4.4 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - -

รวมโครงการที่เพิ่มเติม - - - - - - - - - - - -
รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลง - - - - - - - - - - - -

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

ปี 2565

ปี 2565 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



5.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - -
รวมโครงการที่เพิ่มเติม - - - - - - - - - - - -

รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลง - - - - - - - - - - - -

รวมโครงการที่เพิ่มเติมทั้งสิ้น - - 4 115,500     31 17,209,000     2 100,000        2 100,000        39 17,524,500  
รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 2 240,000    5 1,390,800   15 37,106,500     5 2,260,000     5 2,260,000     32 43,257,300  

รวมทั้งสิ้น 2 240,000    9 1,506,300   46 54,315,500     7 2,360,000     7 2,360,000     71 60,781,800  

แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลตําบลหวยกะป 
 

 (แบบ ผ.02) 
 

 

 

 

 



6 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  

เทศบาลตําบลหวยกะป 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคูเศรษฐกิจพอเพียง 

       ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

      1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุ

ปรับปรุงภูมิทัศน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด 

- เพ่ือจัดซ้ือวัสดุสําหรับ

ปรับปรุงภูมิทัศนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

เชน ตนไม ดินเกษตร และ

ตุกตาจัดสวน 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดท้ัง 3 แหง 

- - 50,000 - - - ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด

ท้ัง 3 แหงมีการ

จัดกิจกรรม

พัฒนาอาคาร

และสถานท่ีใหมี

ความเหมาะสม

สวยงาม 

- ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดท้ัง 3 

แหง มีอาคารและ

สถานท่ีท่ีมีความ

เหมาะสม 

สวยงาม 

กอง

การศึกษา 

  

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคูเศรษฐกิจพอเพียง 

       ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

      1.4 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการเฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี 

 

- เพ่ือเฉลิมฉลอง

ครบรอบพระชนมายุ

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี  

- เพ่ือใหประชาชนได

รวมกันแสดงความ

จงรักภักดีตอพระนางเจา

สุทิดาฯ 

- จัดกิจกรรมถวายพระพร

เนื่องในวันเฉลิมฉลอง

ครบรอบพระชนมายุสมเด็จ

พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

- - 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนใน

ชุมชนมีความ

จงรักภักดีตอชาติ 

ศาสนาและ

พระมหากษัตริย

ไมนอยกวารอย

ละ 90 

-ประชาชนได

รวมกันแสดง

ความจงรักภักดี

ตอสมเด็จพระ

นางเจาสุทิดา 

พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรม

ราชิน ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาปรับปรุงดานผังเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ Logistic เปนเมืองนวัตกรรมท่ีนาอยู 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล.สายหนองกระเสริม 

2/3 (บานนายบุญยัง) ม.5  

ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี  

จ.ชลบุร ี

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล.  

กวาง 5.00 ม. ยาว 102.50 ม.  

หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 512.50 

ตรม. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.  

ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก 

คสล. ความยาวรวม 102.00 ม., 

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 

0.40 ม. พรอมบอพัก คสล.ความ

ยาวรวม 10.88 ม. (รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 

หวยกะป) 

- - 713,000 - - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสัญจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ทําให

ประชาชน

สามารถใช

เสนทางได

อยางสะดวก

และ

ปลอดภัย

มากข้ึน 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาปรับปรุงดานผังเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ Logistic เปนเมืองนวัตกรรมท่ีนาอยู 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการกอสรางถนน 

คสล.พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล.สายไหหลํา 5  

(ตอเนื่องกับถนนวสิกรัตน 

2) ม.6 ต.หวยกะป อ.เมือง

ชลบุรี จ.ชลบุร ี

 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล.  

กวาง 4.00 ม. ยาว 337.00 ม.  

หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 1,348.00 

ตรม. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 

ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก 

คสล.ความยาวรวม 337.00 ม. 

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 

0.40 ม. พรอมบอพัก คสล. ความ

ยาวรวม 27.20 ม. (รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 

หวยกะป) 

- - 2,126,000 - - - มีถนน 

คสล.ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสัญจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ทําให

ประชาชน

สามารถใช

เสนทางได

อยางสะดวก

และ

ปลอดภัย

มากข้ึน 

กองชาง 

 

 

 



10 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาปรับปรุงดานผังเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ Logistic เปนเมืองนวัตกรรมท่ีนาอยู 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด

(KPI) 

ผลท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายคีรีนคร 8   

ม.2, ม.7 ต.หวยกะป 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

- เพ่ือให

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสญัจร 

- โดย ชวงท่ี 1 กอสรางผิวจราจร  คสล. กวาง 

6.20 ม.  ยาว 317.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือคิด

เปนพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1,965.40  

ตร.ม. และวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.80 ม. พรอมบอพัก คสล.ความยาว

รวม 252.00 ม. พรอมปรับปรุงบอพัก คสล.เดมิ 

จํานวน12 บอ ชวงท่ี 2 กอสรางผิวจราจร  

คสล.กวาง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.20 

ม. หรือคิดเปนพ้ืนดําเนินการไมนอยกวา 90.00 

ตร.ม. และวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.80 ม. พรอมบอพัก คสล.ความยาว

รวม 30.00 ม. ชวงท่ี 3 กอสรางผิวจราจรชวง

เช่ือมถนนพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 560.76 

ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.หวยกะป)  

- - 3,500,000 - - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ทําให

ประชาชน

สามารถใช

เสนทางได

อยางสะดวก

และ

ปลอดภัย

มากข้ึน 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาปรับปรุงดานผังเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ Logistic เปนเมืองนวัตกรรมท่ีนาอยู 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
วัตถุประสง

ค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ํา  

ถนนสายหวยกะป 5   

ม.1 ต.หวยกะป  

อ.เมืองชลบุรี    

จ. ชลบุร ี

 

 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 

5.00 ม. ยาว 382.00 ม. หนา 0.20 

ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอย

กวา 1,910.00 ตร.ม. และวางทอ

ระบายน้ํา คสล.ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.80 ม. พรอมบอพัก คสล. 

ความยาวรวม 225.00 ม. พรอม

ปรับปรุงบอพัก คสล.เดิม จํานวน 19 

บอ (รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - 2,890,000 - - - มีถนน 

คสล.ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสัญจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ทําให

ประชาชน

สามารถใช

เสนทางได

อยางสะดวก

และ

ปลอดภัย

มากข้ึน 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาปรับปรุงดานผังเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ Logistic เปนเมืองนวัตกรรมท่ีนาอยู 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
วัตถุประสง

ค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยคีรีนคร 9/4  

ม.2 ต.หวยกะป  

อ.เมืองชลบุรี    

จ. ชลบุร ี

 

 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล.  

กวาง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ

ไมนอยกวา 650.00 ตร.ม.  

พรอมปรับปรุงปากบอพัก จํานวน 16 

บอ (รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - 497,000 - - - มีถนน 

คสล.ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสัญจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ทําให

ประชาชน

สามารถใช

เสนทางได

อยางสะดวก

และ

ปลอดภัย

มากข้ึน 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการ 

3.1 แผนงาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ

และขยายไฟฟา

อาคาร ศพด. 

บานชากพุดซา 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 6 

เครื่องๆ ละ 47,000.- บาท เปน

เงิน 282,000.- บาท 

- เพ่ือติดตั้งตูควบคุมไฟใหม

พรอมวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 

63,000.- บาท 

- เงินอุดหนุนใหกับการไฟฟา

สวนภูมภิาคบางแสน เพ่ือจาย

เปนคาติดตั้งระบบไฟฟาและ

อุปกรณตางๆ ในศพด.บานชาก

พุดซา เปนเงิน 60,000.- บาท 

- โดยจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 

36,000 บีทียู จํานวน 6 

เครื่องๆ ละ 47,000.- บาท 

เปนเงิน 282,000.- บาท 

- คาติดตั้งตูควบคมุไฟพรอม

วัสดุอุปกรณ  

เปนเงิน 63,000.- บาท 

- อุดหนุนการไฟฟา 

สวนภูมภิาคบางแสน 

เปนเงิน 60,000.- บาท 

- - 405,000 - - - ศพด.บาน 

ชากพุดซามี

สถานท่ีท่ีมี

เครื่องปรับอากาศ 

ไวสําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ 

ภายในศพด.ได

อยางเหมาะสม

และมี

ประสิทธิภาพ 

- เด็กเล็กและศพด.

บานชากพุดซา 

มีสถานท่ีในการ 

จัดกิจกรรมตางๆ  

ไดอยางเหมาะสม 

- เทศบาลตําบล 

หวยกะปสงเสรมิ

และพัฒนาสถานท่ี

ใหมีประสิทธิภาพ

อยางยั่งยืน 

กอง

การศึกษา 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการ 

3.4 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  

 

ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค คสล.  

ชั้นเดียว ดานหลังศาลา

ประชาคมตําบลหวยกะป 

 

- เพ่ือใชสําหรับ

บริการประชาชน

ท่ีมารวมงานพิธี/

โครงการ/ 

กิจกรรมตางๆ 

ของเทศบาล 

- โดยทําการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค คสล.ชั้นเดียว  

ขนาด กวาง 20.00 เมตร ยาว 40.00 

เมตร ดานหลังศาลาประชาคมตําบล

หวยกะป (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

 

- - 2,950,000 - - - อาคาร

อเนกประสงค 

1 หลัง 

- มีอาคาร

อเนกประสงค

สําหรับบริการ

ประชาชนท่ีมา

รวมงานพิธี/

โครงการ/

กิจกรรมตางๆ 

ของเทศบาล 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการ 

3.4 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  

 

ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 คาใชจายในการเลือกตั้ง 

 

- เพ่ือจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน

หรือการเลือกแทน

ตําแหนงท่ีวาง 

 

- โดยทําการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินหรือการ

เลือกแทนตําแหนงท่ีวาง  

- - 300,000 - - - รอยละของ 

ผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้ง 

- ประชาชน

ออกมาใชสิทธิ

เลือกตั้ง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการ 

3.4 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  

 

ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการศูนยชวยเหลือ

ประชาชนเทศบาลตําบล

หวยกะป 

 

- เพ่ือดําเนินงาน

แกไขปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนตําบล

หวยกะป 

 

- โดยทําการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนตําบล 

หวยกะปตามอํานาจหนาท่ี 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 - จํานวนผูท่ี

ไดรับการ

ชวยเหลือ 

 

- สามารถ

ชวยเหลือ

ประชาชนท่ี

เดือดรอนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบาลตําบลหวยกะป 
 

 (แบบ ผ.02) 
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***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคูเศรษฐกิจพอเพียง 

       ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

      1.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการจัดงานประเพณี 

รดน้ําขอพรผูสูงอายุ 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561 -

2565) โครงการท่ี 9 หนา 

80) 

- เพ่ือแสดงความ

กตัญูกตเวที

และอนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณี 

ขอความเดิม 

- ผูสูงอายุและ

ผูรวมงาน จํานวน 

900 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ผูสูงอาย ุ

เขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

- ผูสูงอายุไดรับ

การดูแลเอาใจ

ใสและเปนการ

อนุรักษ

วัฒนธรรมไทย 

กอง

สาธารณสุขฯ 

1 ***โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานตรดน้ํา

ขอพรผูสูงอายุ  

 

- เพ่ือแสดงความ

กตัญูกตเวที

และอนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณี 

ขอความเดิม 

- ผูสูงอายุและ

ผูรวมงาน จํานวน 

900 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ผูสูงอาย ุ

เขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

- ผูสูงอายุไดรับ

การดูแลเอาใจ

ใสและเปนการ

อนุรักษ

วัฒนธรรมไทย 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

 

  

แบบ ผ. 02 
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***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ, วัตถุประสงค, เปาหมาย, ตัวช้ีวัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคูเศรษฐกิจพอเพียง 

       ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

      1.6 แผนงาน การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการสนับสนุนการ

ใชสารชีวภัณฑกําจัด

ศัตรูพืช (แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 2561-2565) 

โครงการท่ี 3 หนา 94) 

- อบรมใหความรูใน

การใชสารชีวภัณฑ

กําจัดศัตรูพืชใหแก

เกษตรกรในตําบล

หวยกะป 

ขอความเดิม 

- กลุมเกษตรกรตําบล 

หวยกะป จํานวน 50 

ครัวเรือน 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 - จํานวนเกษตรกร

ท่ีไดรับความรูใน

การใชสารชีวภัณฑ

กําจัดศัตรูพืชไม

นอยกวารอยละ 60 

- เกษตรกรสามารถ

นําความรูเก่ียวกับ

สารชีวภัณฑกําจัด

ศัตรูพืชไปใช

ทดแทนการใช

สารเคมี 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

1 ***โครงการสนับสนุน

การใชสารชีวภัณฑ

ทดแทนการใชสารเคมี  

 

- ***อบรมให

ความรูในการใชสาร

ชีวภัณฑทดแทนการ

ใชสารเคมีใหแก

เกษตรกรและ

ผูสนใจในตําบลหวย

กะป 

ขอความท่ีเปล่ียนแปลง 

- ***กลุมเกษตรกร

และผูสนใจในตําบล

หวยกะป จํานวน 30 

ครัวเรือน 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 - ***ผูเขารวม

โครงการไดรับ

ความรูในการใช

สารชีวภัณฑ

ทดแทนการใช

สารเคมี ไมนอย

กวารอยละ 70 

- ***ผูเขารวม

โครงการสามารถ

นําความรูในการ

สารชีวภัณฑ

ทดแทนการใช

สารเคมีไปใชให

เกิดประโยชน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพ้ืนฐาน  และแหลงน้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. ถนนสายคีรีนคร 7 

(ชวงท่ี 2) ม.2  ต.หวยกะป 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

(แผน 5 ป 2561-2565) 

โครงการท่ี 28 หนา 125 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 5.00 ม. ยาว 

376.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีผิว

จราจรไมนอยกวา 1,825.78 ตร.ม. และวางทอ

ระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก 

คสล. ความยาวรวมบอพัก 357.00 ม. และ

ปรับปรุงปากบอพัก 6 บอ (ตามแบบแปลน

เทศบาลตาํบลหวยกะป) 

- - 2,620,000 - - -เปนการพัฒนา

ถนนใหได

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

รอยละ 20 

-ประชาชน

สามารถสัญจร

ไดอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. ถนนสายคีรีนคร 7 

(ชวงท่ี 2) ม.2 ต.หวยกะป 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 5.00 ม. ยาว 

376.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 1,825.78 ตร.ม. และวาง

ทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอ

พัก คสล. ความยาวรวมบอพัก 357.00 ม. และ

ปรับปรุงปากบอพัก 6 บอ (ตามแบบแปลน

เทศบาลตาํบลหวยกะป) 

- - ***2,702,000 - - เปนการพัฒนา

ถนนใหได

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

รอยละ 20 

-ประชาชน

สามารถสัญจร

ไดอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามราคาคาวัสดุอุปกรณในปจจุบัน 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพ้ืนฐาน  และแหลงน้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. ถนนสายคีรีนคร 7/1 

ม.2 ต.หวยกะป      

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

(แผน 5 ป 2561-2565) 

โครงการท่ี 29 หนา 125 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 5.00-5.30 

ม. ยาว 285.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปน

พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,410.28 ตร.ม. และ

วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอม

บอพัก คสล. ความยาวรวมบอพัก 24.00 ม. 

และปรับปรุงปากบอพัก 26 บอ (ตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - 1,510,000 - - -เปนการพัฒนา

ถนนใหได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึนรอยละ 

20 

-ประชาชน

สามารถสัญจร

ไดอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. ถนนสายคีรีนคร 7/1 

ม.2 ต.หวยกะป      

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 5.00-5.30 

ม. ยาว 285.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปน

พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1,410.28 ตร.ม. 

และวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 

พรอมบอพัก คสล. ความยาวรวมบอพัก 24.00 

ม. และปรับปรุงปากบอพัก 26 บอ (ตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - ***1,567,600 - - เปนการพัฒนา

ถนนใหได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึนรอยละ 

20 

-ประชาชน

สามารถสัญจร

ไดอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามราคาคาวัสดุอุปกรณในปจจุบัน 
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***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามราคาคาวัสดุอุปกรณในปจจุบัน และเปล่ียนแปลงปท่ีจะดําเนินการ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพ้ืนฐาน  และแหลงน้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสราง

ถนน คสล.พรอม 

วางทอระบายน้ํา  

สายหนองสมอ  ม.3  

ต.หวยกะป 

 (แผน 5 ป 2561-

2565) โครงการท่ี 7 

หนา 108 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดมิ 

- โดย ชวงที่ 1 กอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 6.00 ม. ยาว 657.00 ม. 

หนา 0.20 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,942.00 ตร.ม. 

และวางทอระบายน้าํ คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. พรอมบอพัก 

คสล.ความยาวรวม 794.00 ม. พรอมปรับปรุงบอพัก คสล.เดิม จํานวน 49 

บอ ชวงที่ 2 กอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 6.00 ม. ยาว 83.00 ม. หนา 

0.20 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 498.00 ตร.ม. และวางทอ

ระบายน้าํ คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. พรอมบอพัก คสล. ความ

ยาวรวม 83.00 ม. พรอมปรับปรุงบอพกัเดิม คสล.เดิม จํานวน 8 บอ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - - 7,870,000 - -มีถนน 

คสล.ท่ี

ไดรับ

มาตรฐาน

ในการ

สัญจร

เพ่ิมข้ึนอีก 

1 สาย 

-ประชาชน

สามารถ

สัญจรได

อยางสะดวก

และ

ปลอดภัย 

กองชาง 

3 โครงการกอสราง

ถนน คสล.พรอม 

วางทอระบายน้ํา  

สายหนองสมอ  ม.3  

ต.หวยกะป 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดมิ 

- โดย ชวงที่ 1 กอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 6.00 ม. ยาว 657.00 ม. 

หนา 0.20 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,942.00 ตร.ม. 

และวางทอระบายน้าํ คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. พรอมบอพัก 

คสล.ความยาวรวม 794.00 ม. พรอมปรับปรุงบอพัก คสล.เดิม จํานวน 49 

บอ ชวงที่ 2 กอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 6.00 ม. ยาว 83.00 ม. หนา 

0.20 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 498.00 ตร.ม. และวางทอ

ระบายน้าํ คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. พรอมบอพัก คสล. ความ

ยาวรวม 83.00 ม. พรอมปรับปรุงบอพกัเดิม คสล.เดิม จํานวน 8 บอ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - ***7,930,000 - - -มีถนน 

คสล.ท่ี

ไดรับ

มาตรฐาน

ในการ

สัญจร

เพ่ิมข้ึนอีก 

1 สาย 

-ประชาชน

สามารถ

สัญจรได

อยางสะดวก

และ

ปลอดภัย 

กองชาง 
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***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามราคาคาวัสดุอุปกรณในปจจุบัน  

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพ้ืนฐาน  และแหลงน้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. สายหนองกระโดน 

1/1 (ชวงออกถนนหนอง

กระโดน) ม.4 ต.หวยกะป 

(แผน 5 ป 2561-2565) 

โครงการท่ี 9 หนา 110 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 6.00 ม.  

ยาว 204.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 1,224.00 ตร.ม. พรอม

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอม

บอพัก คสล.ความยาวรวม 408.00 ม. 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหวย

กะป) 

- - 2,357,000 - - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ประชาชน

สามารถ

สัญจรได

อยางสะดวก

และ

ปลอดภัย 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. สายหนองกระโดน 

1/1 (ชวงออกถนนหนอง

กระโดน) ม.4 ต.หวยกะป 

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 6.00 ม.  

ยาว 204.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 1,224.00 ตร.ม. พรอม

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอม

บอพัก คสล.ความยาวรวม 408.00 ม. 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหวย

กะป) 

- - ***2,410,400 - - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ประชาชน

สามารถ

สัญจรได

อยางสะดวก

และ

ปลอดภัย 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพ้ืนฐาน  และแหลงน้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. สายชากพุดซา 3/1 

(ขางหมูบานทรัพยมงคล)  

ม.4 ต.หวยกะป  

อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุร ี

(แผน 5 ป 2561-2565) 

โครงการท่ี 14 หนา 115 

- เพ่ือให

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

-  โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 5.50 ม.  

ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 1,182.50 ตร.ม. พรอมวาง

ทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอม 

บอพัก คสล.ความยาวรวม 215.00 ม. วางทอ

ระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก 

คสล.ความยาวรวม 29.76 ม. (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - 1,507,800 - - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ประชาชน

สามารถสัญจร

ไดอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. สายชากพุดซา 3/1 

(ขางหมูบานทรัพยมงคล)  

ม.4 ต.หวยกะป  

อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุร ี

 

- เพ่ือให

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

-  โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 5.50 ม.  

ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 1,182.50 ตร.ม. พรอมวาง

ทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอม 

บอพัก คสล.ความยาวรวม 215.00 ม. วางทอ

ระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก 

คสล.ความยาวรวม 29.76 ม. (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - ***1,560,100 - - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ประชาชน

สามารถสัญจร

ไดอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

  
***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามราคาคาวัสดุอุปกรณในปจจุบัน  
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***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามราคาคาวัสดุอุปกรณในปจจุบัน และเปล่ียนแปลงปท่ีจะดําเนินการ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพ้ืนฐาน  และแหลงน้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. สายหวยกะป 16/6 

(ขางบานกํานันนพคุณ)  

 ม.4 ต.หวยกะป   

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

(แผน 5 ป 2561-2565) 

โครงการท่ี 15 หนา 116 

- เพ่ือให

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 4.50 ม. ยาว 

143.50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 647.75 ตร.ม. พรอมวาง

ทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอ

พัก คสล.ความยาวรวม 144.00 ม. วางทอระบาย

นํ้า คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก คสล.

ความยาวรวม 10.88 ม. (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

- 930,900 - - - - มีถนน 

คสล.ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ประชาชน

สามารถสัญจร

ไดอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. สายหวยกะป 16/6 

(ขางบานกํานันนพคุณ)  

 ม.4 ต.หวยกะป   

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

- เพ่ือให

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 4.50 ม. ยาว 

143.50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 647.75 ตร.ม. พรอมวาง

ทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอ

พัก คสล.ความยาวรวม 144.00 ม. วางทอระบาย

นํ้า คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก คสล.

ความยาวรวม 10.88 ม. (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - ***948,000 - - - มีถนน 

คสล.ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ประชาชน

สามารถสัญจร

ไดอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 
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***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ, เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวช้ีวัด  

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพ้ืนฐาน  และแหลงน้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ม.4  

ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี  

จ.ชลบุรี  

(แผน 5 ป 2561-2565) 

โครงการท่ี 30 หนา 126 

- เพ่ือใหเปน

สถานท่ีออก

กําลังกายและ

พักผอนของ

ประชาชนตําบล

หวยกะป 

ขอความเดิม 

- โดยทําการกอสรางสวนหยอม, ลูวิ่ง

เพ่ือสุขภาพ, ลานออกกําลังกาย,  

สนามกีฬากลางแจงและติดตั้งไฟฟา

แสงสวางโดยรอบ พรอมวางทอ

ระบายน้ําภายในโครงการ 

- - 15,000,000 - - -กอสราง

สวนสุขภาพ

เฉลิมพระ

เกียรติ ร.9

จํานวน 1 

โครงการ 

-สามารถมี

สถานท่ีสําหรับ

ออกกําลังกาย

เพ่ือเสรมิสราง

และพัฒนา

สมรรถภาพ

รางกายของ

ประชาชน 

กองชาง 

7 ***โครงการกอสรางสวน

สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ม.4  

ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี  

จ.ชลบุรี  

 

- เพ่ือใหเปน

สถานท่ีออก

กําลังกายและ

พักผอนของ

ประชาชนตําบล

หวยกะป 

***ขอความท่ีเปลี่ยนแปลง 

- โดยทําการกอสรางสวนหยอม,  

ทางเดิน-ว่ิง เพ่ือสุขภาพ, สถานี

ออกกําลังกาย, ลานกีฬากลางแจง ,

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางโดยรอบ 

พรอมวางทอระบายน้ําภายในสวน

สุขภาพฯ (ตามแบบเทศบาลตําบล

หวยกะป) 

- - 15,000,000 - - ***กอสราง

สวนสุขภาพ

เฉลิมพระ

เกียรติ 

จํานวน 1 

โครงการ 

-สามารถมี

สถานท่ีสําหรับ

ออกกําลังกาย

เพ่ือเสรมิสราง

และพัฒนา

สมรรถภาพ

รางกายของ

ประชาชน 

กองชาง 
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หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพ้ืนฐาน  และแหลงน้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 

สายหนองกระเสริม 3/1  

(ชวงบานนายทองสุก) ม.5  

ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี  

จ.ชลบุรี   

(แผน 5 ป 2561-2565) 

โครงการท่ี 11 หนา 112   

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 3.80 ม.  

ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 399.00 ตร.ม. พรอมวางทอ

ระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก คสล. 

ความยาวรวม 105 ม. วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 

0.40 ม. พรอมบอพัก คสล.ความยาว 8.16 ม. 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 

หวยกะป) 

- - 701,500 - - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ทําให

ประชาชน

สามารถใช

เสนทางได

อยางสะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน 

 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 

สายหนองกระเสริม 3/1  

(ชวงบานนายทองสุก) ม.5  

ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี  

จ.ชลบุรี   

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

***ขอความท่ีเปลี่ยนแปลง 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 3.40 ม.  

ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการไมนอยกวา 357.00 ตร.ม. พรอมวางทอ

ระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก คสล. 

ความยาวรวม 105 ม. วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 

0.40 ม. พรอมบอพัก คสล.ความยาว 8.16 ม. 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหวยกะป) 

- - ***683,400 - - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ทําให

ประชาชน

สามารถใช

เสนทางได

อยางสะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน 

 

กองชาง 
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***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสรางพ้ืนฐาน  และแหลงน้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 

สายหนองกระเสริม 3/1  

(ชวงบานลุงไม) ม.5  

ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี  

จ.ชลบุร ี

(แผน 5 ป 2561-2565) 

โครงการท่ี 10 หนา 111   

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

ขอความเดิม 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 5.70 ม. ยาว 

65.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ

ไมนอยกวา 381.90 ตร.ม. พรอมวางทอระบายนํ้า 

คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. พรอมบอพักความยาวรวม 

67.00 ม. วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. 

พรอมบอพัก คสล. ความยาวรวม 14.88 ม. 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหวย

กะป) 

- - 490,000 - - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ทําให

ประชาชน

สามารถใช

เสนทางได

อยางสะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน 

 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 

สายหนองกระเสริม 3/1  

(ชวงบานลุงไม) ม.5  

ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี  

จ.ชลบุร ี

   

- เพ่ือให

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

ขอความท่ีเปลี่ยนแปลง 

- โดยกอสรางผิวจราจร คสล. กวาง 5.70 ม. ยาว 

67.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ

ไมนอยกวา 381.90 ตร.ม. พรอมวางทอระบายนํ้า 

คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. พรอมบอพักความยาวรวม 

67.00 ม. วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. 

พรอมบอพัก คสล. ความยาวรวม 14.88 ม. 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 

หวยกะป) 

- - ***495,000 

 

- - - มีถนน คสล.

ท่ีไดรับ

มาตรฐานใน

การสญัจร

เพ่ิมข้ึนอีก 1 

สาย 

-ทําให

ประชาชน

สามารถใช

เสนทางได

อยางสะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน 

 

กองชาง 
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***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงเปาหมาย และ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 4  พัฒนาปรับปรุงดานผังเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ Logistic เปนเมืองนวัตกรรมที่นาอยู 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

       ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

การประหยัดพลังงาน

ไฟฟาสาธารณะและ

เสรมิสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

(แผน 5 ป 2561-2565) 

โครงการท่ี 7 หนา 132 

- เพ่ือใหประชาชน

ท่ีสัญจรไปมาไดรับ

ความสะดวก และ

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสินมาก

ยิ่งข้ึน 

ขอความเดิม 

- โดยจัดซื้อโคมไฟฟา LED ขนาด 120 

วัตต คาแสงไมนอยกวา 5,000 K อายุการ

ใชงาน 50,000 ช่ัวโมง มีใบมาตรฐาน

อุตสาหกรรม รบัประกัน 5 ป (ความชํารุด

เสียหายทุกกรณีและสามารถนําโคมไฟมา

เปลี่ยนใหกับเทศบาลฯ ภายในเวลา 5 วัน

ทําการนับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

พรอมอุปกรณติดตั้ง ฯลฯ) 

- 1,060,800 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -มีการติดตั้ง

โคมไฟฟา 

LED แทน

โคมไฟ

หลอดฟลูออ

เรสเซนต

เดิม จํานวน 

104 ชุด 

-ประชาชนท่ี

สัญจรไปมา

ไดรับความ

สะดวก และ

มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

มากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

1 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ประหยดัพลังงานไฟฟา

สาธารณะและเสรมิสราง

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชน 

 

- เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสญัจร 

ขอความท่ีเปลี่ยนแปลง 

- โดยจัดซื้อโคมไฟฟา LED ขนาด 120 

วัตต คาแสงไมนอยกวา 5,000 K อายุการ

ใชงาน 50,000 ช่ัวโมง มีใบมาตรฐาน

อุตสาหกรรม รับประกนั 3 ป (ความชํารุด

เสียหายทุกกรณีและสามารถนําโคมไฟมา

เปลี่ยนใหกับเทศบาลฯ ภายในเวลา 5 วัน

ทําการนับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

พรอมอุปกรณติดตั้ง ฯลฯ) 

- 1,060,800 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -มีการติดตั้ง

โคมไฟฟา 

LED แทน

โคมไฟ

หลอดฟลูออ

เรสเซนต

เดิม จํานวน 

129 ชุด 

-ประชาชนท่ี

สัญจรไปมา

ไดรับความ

สะดวก และ

มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสินมาก

ยิ่งขึ้น 

กองชาง 
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***หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณ และปท่ีจะดําเนินการ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการ 

     3.2 แผนงาน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมรถยนตสุขา

เคลื่อนท่ี (แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 2561-2565) 

โครงการท่ี 1 หนา 

134) 

- เพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมเครื่องมือ

เครื่องใชให 

เหมาะสมและ

เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

ขอความเดิม 

- โดยทําการปรับปรุง

ซอมแซมรถยนตสุขา

เคลื่อนท่ี 

- 1,500,000 - - - - มีการปรับปรุง

ซอมแซมเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชเพื่อ

บริการประชาชน

ใหไดอยางมี

ประสิทธิ์ภาพ

ครอบคลุมทั้งป 

- มีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชในการ

ปฏิบัติงานที่

เพียงพอและ

ทันสมัยตอการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ

สูงข้ึน 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

1 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมรถยนตสุขา

เคลื่อนท่ี 

 

 

- เพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมเครื่องมือ

เครื่องใชให 

เหมาะสมและ

เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

ขอความเดิม 

- โดยทําการ

ปรับปรุงซอมแซม

รถยนตสุขาเคลื่อนท่ี 

- - ***1,550,000 - - - มีการปรับปรุง

ซอมแซมเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชเพื่อ

บริการประชาชน

ใหไดอยางมี

ประสิทธิ์ภาพ

ครอบคลุมทั้งป 

- มีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชในการ

ปฏิบัติงานที่

เพียงพอและ

ทันสมัยตอการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ

สูงข้ึน 

กอง 

สาธารณสุขฯ 
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หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค, งบประมาณ และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการ 

     3.4 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับ

การจัดเก็บภาษีและงานท่ี

เก่ียวของ (แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 2561-2565) 

โครงการท่ี 7 หนา 138) 

ขอความเดิม 

- จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ

กําหนดเวลาการชําระ

ภาษี 

- เขตเทศบาล 

ตําบลหวยกะป 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - จํานวนชองทาง

ในการรับรูขอมูล

ขาวสารของ

ประชาชนมี 

ไมนอยกวา 7 

ชองทาง 

- ประชาชนมา

ชําระภาษีในเวลา

ท่ีกําหนดมากข้ึน 

 

กองคลัง 

1 โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับ

การจัดเก็บภาษีและงานท่ี

เก่ียวของ 

 

ขอความท่ีเปล่ียนแปลง 

- เพ่ือใหประชาชนรับรู

และเขาถึงขอมูล

ขาวสารอยางรวดเร็ว 

ถูกตองและฉับไว 

- เขตเทศบาล 

ตําบลหวยกะป 

 

40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - จํานวนชองทาง

ในการรับรูขอมูล

ขาวสารของ

ประชาชนมี 

ไมนอยกวา 7 

ชองทาง 

- ประชาชน

เขาถึงขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับ

ภาษี 

ไดอยางท่ัวถึง 

 

กองคลัง 
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หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการ 

     3.4 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการปรับปรุง

ฐานขอมูลแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน 

2561-2565) โครงการ

ท่ี 10 หนา 139) 

- เพ่ือเปนการปรับปรุง

และพัฒนาขอมูลในระบบ

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

และเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีทองถ่ิน 

ขอความเดิม 

- ปรับปรุงและ

พัฒนาฐานขอมูล

แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

จํานวน 7 หมูบาน 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 - ครอบคลุมท้ัง 7 

หมูบาน ขอมูล

เปนปจจุบนัและมี

ประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 

- เทศบาลมีขอมูล 

ผูอยูในขาย 

เสียภาษีท่ีเปน

ปจจุบัน และ

สามารถจัดเก็บ

ภาษีไดครบถวน 

ถูกตองเปนธรรม 

กองคลัง 

2 โครงการปรับปรุง

ฐานขอมูลแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

 

- เพ่ือเปนการปรับปรุง

และพัฒนาขอมูลในระบบ

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

และเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีทองถ่ิน 

ขอความเดิม 

- ปรับปรุงและ

พัฒนาฐานขอมูล

แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

จํานวน 7 หมูบาน 

- 70,000 500,000 500,000 500,000 - ครอบคลุมท้ัง 7 

หมูบาน ขอมูล

เปนปจจุบนัและมี

ประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 

- เทศบาลมีขอมูล 

ผูอยูในขาย 

เสียภาษีท่ีเปน

ปจจุบัน และ

สามารถจัดเก็บ

ภาษีไดครบถวน 

ถูกตองเปนธรรม 

กองคลัง 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

เทศบาลตําบลหวยกะป  
 

 (แบบ ผ.03) 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1  

เทศบาลตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

ครุภณัฑ คอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 

(ขนาดหนาจอขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ 

ละ 17,000.- บาท 

- - 17,000 - - กองการศึกษา 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน ขนาด 

13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000.- บาท 

- - 23,000 - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือชั้นวางเอกสารเหล็ก 4 ชั้น 10 ชอง ขนาดไมนอยกวา 

91x31x183 ซม. จํานวน 1 ตูๆ ละ 8,000.- บาท 

- - 8,000 - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุดๆ ละ 8,500.- บาท  - 8,500 - - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ คอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 

17,000.- บาท 

 

- 17,000 - - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ คอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction  

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 8,000.- บาท 

- - 8,000 - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ โฆษณาและ

เผยแพร 

จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด  

3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 33,700.- บาท  

- - 33,700 - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 การรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน ขนาด 

44,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 53,300.- บาท 

- - 53,300 - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 การรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ดับเพลิง จัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 เสนๆ ละ 

15,000.- บาท 

- - 30,000 - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10 การรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ดับเพลิง จัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 เสนๆ ละ 

25,000.- บาท 

- - 50,000 - - สํานัก

ปลัดเทศบาล 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ คอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ 

ละ  22,000.- บาท 

- - 22,000 - - กองคลัง 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือเกาอ้ีเหล็ก มีพนักพิง จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,000.- บาท - - 3,000 - - กองคลัง 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือเกาอ้ีลอเลื่อน มีพนักพิง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 4,000.- 

บาท 

- - 20,000 - - กองคลัง 

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,500.- บาท - - 10,500 - - กองคลัง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 3 ตูๆ ละ 5,500.- บาท - - 16,500 - - กองคลัง 

16 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน 

ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ีมีลอเลื่อน มีพนักพิงและ 

ท่ีวางแขน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท 

- - 5,000 - - กองชาง 

17 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน 

ครุภณัฑ คอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครือ่งๆ ละ 8,900.- บาท  

- - 8,900 - - กองชาง 

18 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน 

ครุภณัฑ สํานักงาน จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน ขนาด 

18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 28,600.- บาท 

- - 85,800 - - กองชาง 

 

19 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน 

ครุภณัฑ กอสราง จัดซ้ือนั่งรานเหล็กและอุปกรณเสริมสําหรับนั่งราน 

จํานวน 1 ชุดๆ ละ 40,000.- บาท 

- 40,000 - - - กองชาง 

    รวม - 65,500 361,000    

 




