
(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่     1     /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

1 หน้า 158 /  
ข้อ 1 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวล แบบท่ี 2  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 นิ้ว)  จ านวน 2 ชุด 
 
 

58,000.-  
(เงินเทศบาล) 

- - - จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานประมวล 
แบบท่ี 2  
(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) 
จ านวน 2 ชุด ราคา 
58,000.- บาท 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานประมวล 
แบบท่ี 2  
(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 2 ชุด ราคา 
60,000.- บาท 
 
 

เพื่อให้ได้ครภุณัฑ์ใน
การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่     1     /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

1 หน้า 58 /  
ข้อ 5 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
- จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 
เพื่อติดตั้งในเขตชุมชนท่ัวเขต
เทศบาล จ านวน 15 ชุด 
 
 
 
 
 

2,000,000.-  
(เงินเทศบาล) 

- - - ราคา 2,000,000.- 
บาท 

ราคา 1,500,000.- 
บาท 
 

เพื่อให้ได้ครภุณัฑ์ใน
การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งท่ี     1     /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

1 หน้า 103 /  
ข้อ 12 

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
 

150,000.-  
(เงินเทศบาล) 

150,000.-  
(เงินเทศบาล) 

150,000.-  
(เงินเทศบาล) 

150,000.-  
(เงินเทศบาล) 

ราคา 150,000.- 
บาท 

ราคา 30,000.- บาท 
 

ปรับตามสภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (แบบ 2) 

 
บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 

ครั้งที่     1      /    2561  . 
อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 

 

แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

1 หน้า 118 / 
ข้อ 5 

โครงการป้องกันและแก้ปัญหา
มลพิษ โรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตเทศบาล  
 

20,000.-  
(เงินเทศบาล) 

20,000.-  
(เงินเทศบาล) 

20,000.-  
(เงินเทศบาล) 

20,000.-  
(เงินเทศบาล) 

งบประมาณ  
20,000 บาท 
(เงินเทศบาล) 

งบประมาณ  
30,000 บาท 
(เงินเทศบาล) 

(ปี 2561-2564) 

การด าเนินงาน
โครงการดังกล่าวมี
กลวิธีการด าเนินงาน
ที่มากข้ึนประกอบกับ
มีกลุ่มเป้าหมายมาก
ขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่       1    /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . . 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือ
ความจ าเป็นที่
ต้องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

1 หน้า 121 / 
ข้อ 1 

ก่อสร้างรางระบายน้ าซอย
เทศบาลกระจับ 22/5 
บริเวณบา้น  
นายนกเล็ก อภิปัจนากร  
ถึงคลองดอนกระเบื้อง 
(ชุมชนดอนรวมใจพัฒนา) 

380,000.- 
(เงินเทศบาล) 

380,000.- 
(เงินเทศบาล) 

380,000.- 
(เงินเทศบาล) 

380,000.- 
(เงินเทศบาล) 

รางระบายน้ า      
ค.ส.ล.แบบรางยู  กว้าง  
0.30 เมตร ความยาว
ประมาณ  190 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. แบบรางยู กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 204.00 
เมตร  งบประมาณ 
650,000 บาท 
(ตามแบบแปลนทศบาล) 

คิดตามสภาพ
พื้นที่หน้างาน 
คิดราคา ณ 
ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับ
ลดลงหรือมาก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

2 หน้า 121 / 
ข้อ 2 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
สะพานข้ามคลอง
สวนสาธารณะบึงกระจับ 
(ชุมชนบังกระจับ ซี.เค.) 

600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ติดตั้งโคมไฟปฎิมากรรม
จ านวน 6 ต้น  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

ติดตั้งสายเมนพร้อมโคม
ไฟส่องสว่าง 
(ประติมากรรม) จ านวน 
6 ชุด งบประมาณ 
300,000 บาท  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 
 

คิดตามสภาพ
พื้นที่หน้างาน 
คิดราคา ณ 
ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับ
ลดลงหรือมาก
ขึ้น 
 

กองช่าง 



 
(แบบ 2) 

 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่     1      /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือ
ความจ าเป็นที่
ต้องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

3 หน้า 122 /
ข้อ 3 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะครอบคลมุ ท้ังเขต
เทศบาล 
 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ปรับปรุงสายเมนพร้อม
ปรับเปลีย่นโคมไฟเป็น
ชนิด LED  
- ซอยเทศบาลกระจับ 
4,5,7,8,9,11,15,16,20, 
25,26,27,36 
- สายเลยีบคลอง ซี.เค. 
จากซอย 8 เชื่อม ซอย 
12 
- สายบ้านลุงวังซอย
กระจับ 15 ถึง ซอย
กระจับ 21 ฯลฯ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

ปรับปรุงสายเมนพร้อม
โคมไฟส่องสว่างชนิด
หลด LED จ านวน 58 
ชุด ซอยเทศบาลกระจับ 
12 , ถนนสายเลียบ
คลอง CK จากซอย 8 
เชื่อมซอย 12  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

คิดตามสภาพ
พื้นที่หน้างาน 
คิดราคา ณ 
ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับ
ลดลงหรือมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



 
(แบบ 2) 

 
บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 

ครั้งที่     1      /    2561  . 
อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 

 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

4 หน้า 123 /
ข้อ 5 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์         
ติกคอนกรีตซอยเทศบาล
กระจับ 30 (ข้างบิ๊กซี) 

1,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ปูแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,700  
ตร.ม.   
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
227.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,135.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 600,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นท่ี
หน้างาน คิดราคา ณ 
ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับลดลง
หรือมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 (แบบ 2) 

 
บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 

ครั้งที่     1      /    2561  . 
อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 

 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

5 หน้า 124 /
ข้อ 6 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณสะพานคลองดอน
กระเบื้อง 
(ชุมชนดอนกระเบื้อง
พัฒนา) 
 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
บริเวณสะพานคลอง
ดอนกระเบื้อง  
  - ติดตั้งเสาพร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ    
จ านวน  6  ต้น   
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสว่าง
บริเวณสะพานข้ามคลอง
ดอนกระเบื้อง 
 - ติดตั้งสายเมนพร้อม
โคมไฟส่องสว่าง 
(เสาเหล็กเทปเปอร์)
จ านวน 6 ชุด  
  - งบประมาณ 
130,000 บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดราคา ณ ปัจจุบัน 
ราคาบางส่วนปรับ
ลดหรือมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
(แบบ 2) 

 
บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 

ครั้งที่     1      /    2561  . 
อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 

 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

6 หน้า 126 /
ข้อ 12 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตซอยเทศบาล
กระจับ 4/1 (ช่วงท้าย) 
(ซอยเป็ดพะโล้) 
(ชุมชนหนองตะแคง
สร้างสรรค์) 
 

600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์            
ติกคอนกรีต หนา 0.05 
เมตร ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว
ประมาณ 300 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม. 
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 300 เมตร  
งบประมาณ 900,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 
 

คิดราคา ณ ปัจจุบัน 
ราคาบางส่วนปรับ
ลดหรือมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่       1    /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

7 หน้า 127 / 
ข้อ 13 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ฝา
ตะแกรงเหล็ก  
ซอยเทศบาลกระจับ 3  
ถึงสุดเขตเทศบาลต่อจาก
ของเดิม (ชุมชนหนอง
ตะแคงก้าวหน้า) 
 

652,000.- 
(เงินเทศบาล) 

652,000.- 
(เงินเทศบาล) 

652,000.- 
(เงินเทศบาล) 

652,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยเทศบาลกระจับ 3  
ถึงสุดเขตเทศบาลต่อ
จากของเดิม (ชุมชน
หนองตะแคงก้าวหน้า) 
 - ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. แบบรางยูขนาด 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
168 เมตร  
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยเทศบาล
กระจับ 3  
  - ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. แบบรางยู 
กว้าง 0.03 เมตร  
ยาว 120 เมตร  
 - งบประมาณ 360,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา 
ณ ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับ
ลดลงหรือมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่      1     /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
. 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

8 หน้า 130 /
ข้อ 19 

ก่อสร้างรางระบายน้ าบ้าน
นางประเทือง ซอย
เทศบาลกระจับ 25/2 
 

1,260,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,260,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,260,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,260,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. ขนาด 0.30 x 
0.30 เมตร  ทั้งสองฝั่ง 
รวมความยาวประมาณ 
460 เมตร  
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล.แบบรางยู กว้าง 
0.03 เมตร ยาว 232.00 
เมตร งบประมาณ  
720,000 บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา 
ณ ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับ
ลดลงหรือมากขึ้น 

กองช่าง 

9 หน้า 132 /
ข้อ 23 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ าซอยเทศบาล
กระจับ 31/1                
(ซอย อ.สมบูรณ์)  
(ชุมชนดอนกระเบื้อง
พัฒนา) 

1,550,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,550,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,550,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,550,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 3.00 x 194.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
528 ตร.ม. พร้อมราง
ระบายน้ ารูปตัวย ู
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 3.00 x 194.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร  
งบประมาณ  
450,000 บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา 
ณ ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับ
ลดลงหรือมากขึ้น 

กองช่าง 

 

 



 
(แบบ 2) 

 
บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 

ครั้งที่    1       /    2561  . 
อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 

 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

10 หน้า 134 / 
ข้อ 26 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์          
ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล
กระจับ 26/2  
(ซอยฟาร์มไก่)  
 

488,000.- 
(เงินเทศบาล) 

488,000.- 
(เงินเทศบาล) 

488,000.- 
(เงินเทศบาล) 

488,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ปูแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี  
หนา 0.05 เมตร กว้าง 4 
เมตร ยาว 244 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
976 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
240.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
939.00 ตารางเมตร  
งบประมาณ 800,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา ณ 
ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับลดลง
หรือมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งท่ี      1     /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ แผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

11 หน้า 138 / 
ข้อ 34 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 

2,500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

2,500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

2,500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

2,500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ขุดลอก คู คลอง 
สาธารณะในเขต
เทศบาล 
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ  
- บริเวณคลองสาธารณะ
ดอนกระเบื้อง โดยท าการ
ขุดลอกคลอง กว้าง 
ประมาณ 10.00 – 15.00 
เมตร ยาวประมาณ 1,200 
เมตร 
งบประมาณ 700,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- บริเวณคลองสาธารณะ
บางตาลบริเวณหลัง
บริษัทฮอนด้า บ้านโป่ง 
โดยท าการขุดลอกลอง 
กว้างประมาณ 15.00 -
18.00 เมตร ยาวประมาณ 
1,500.00 เมตร 
งบประมาณ 1,200,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา  
ณ ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับลดลง
หรือมากข้ึน 

กองช่าง 



(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่      1     /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ แผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

 หน้า 138 / 
ข้อ 34 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 

     - บริเวณคลองสาธารณะ
หนองกระจ่อย
สร้างสรรค์ โดยท าการ
ขุดลอกคลอง กว้าง 
ประมาณ 6.00 – 8.00 
เมตร ยาวประมาณ 
1,400.00 เมตร 
งบประมาณ 500,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- บริเวณคลองสาธารณะ
ข้างอู่วงษ์ลือชัย โดยท า
การขุดลอกลอง กว้าง
ประมาณ 5.00 - 8.00 
เมตร ยาวประมาณ 
1,300 เมตร 
งบประมาณ 450,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา ณ 
ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับลดลง
หรือมากข้ึน 

กองช่าง 



(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่        1   /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

 หน้า 138 / 
ข้อ 34 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 

     - บริเวณคลองสาธารณะ
หนองตะแคง โดยท า
การขุดลอกคลอง กว้าง 
ประมาณ 8.00 – 10.00  
เมตร ยาวประมาณ 
1,500.00 เมตร 
งบประมาณ 800,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
- บริเวณคลองสาธารณะ
หลังหมู่บ้าน ซี.เค.  โดย
ท าการขุดลอกคลอง 
กว้าง ประมาณ 12.00 – 
15.00  เมตร ยาว
ประมาณ 800.00 เมตร 
งบประมาณ 500,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา ณ 
ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับลดลง
หรือมากข้ึน 

กองช่าง 



 (แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่      1     /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

12 หน้า 139 / 
ข้อ 35 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยเทศบาล
กระจับ 5/1 

700,000.- 
(เงินเทศบาล) 

700,000.- 
(เงินเทศบาล) 

700,000.- 
(เงินเทศบาล) 

700,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 
ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. Ø 
0.60 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 380,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา ณ 
ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับลดลง
หรือมากข้ึน 

กองช่าง 

13 หน้า 139 / 
ข้อ 36 

โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก ซอยเทศบาล
กระจับ 25 (บ้านป้ายม) 

100,0000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - - ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
62 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 248 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

ก่อสร้างถนนผิวหินคลุก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
62.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 248.00 ตร.ม. 
งบประมาณ 65,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดราคา ณ ปัจจุบัน 
ราคาบางส่วนปรับ
ลดหรือมากขึ้น 
 

กองช่าง 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(แบบ 2) 

 
บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 

ครั้งที่     1      /    2561  . 
อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 

 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

14 หน้า 140 / 
ข้อ 38 

ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ
และรางระบายน้ าซอย
เทศบาลกระจับ 4/2 
 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ปรับปรุงถนนพร้อม 
วางท่อระบายน้ าขนาด  
 0.60 เมตร ยาว 20 
เมตร พร้อมบ่อพัก และ
วางท่อระบาย   
0.30 x 0.30 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 220.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 660.00 
ตารางเมตร และท าการ
ปรับปรุงรางระบายน้ า
ความยาวรวม 2 ฝั่ง ไม่
น้อยกว่า 440.00 เมตร  
งบประมาณ 1,200,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา 
ณ ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับ
ลดลงหรือมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่       1    /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

15 หน้า 141 /  
ข้อ 40 

ก่อสร้างเขื่อนกันดินค.ส.ล. 
พร้อมทางลงน้ าริมบึงกระจับ 

2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน           
ค.ส.ล. ความยาว 
ประมาณ 700 ตร.ม. 
พร้อมก่อสร้างทางลง           
ท่าน้ า 5 จุด 
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
คสล.ยาว 20.00 เมตร
และท าการก่อสร้างทาง
ลงน้ าริมบึงกระจับ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร  
งบประมาณ 1,600,000 
บาท 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา 
ณ ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับ
ลดลงหรือมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



(แบบ 2) 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจ าปี และเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลต าบลกระจับ 
ครั้งที่       1    /    2561  . 

อนุมัติเม่ือวันที่   27    เดือน    กุมภาพันธ์      พ.ศ.    2561  . 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
หน้า / ข้อ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ค าชี้แจงแผนพัฒนาที่ขอแก้ไข เหตุผลหรือความ
จ าเป็นทีต้่องแก้ไข 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
 (บาท) 

 2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่  

16 หน้า 144 /  
ข้อ 46 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอย
เทศบาลกระจับ 11/3 
(ชุมชนโพธิ์เจริญ) 

- 780,000.- 
(เงินเทศบาล) 

780,000.- 
(เงินเทศบาล) 

780,000.- 
(เงินเทศบาล) 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าตัวยูพร้อม 
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอย
เทศบาลกระจับ 11/3  
(ชุมชนโพธิ์เจริญ) 
   ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. แบบรางยู ขนาด
ความกว้างภายใน 0.30 
เมตร ยาวรวม 2 ฝั่ง 204 
เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบ
รางยู บริเวณซอย
เทศบาลกระจับ 11/3.1   
  โดยท าการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล. 
แบบรางยู ขนาดความ
กว้างภายใน 0.30 เมตร 
ยาวรวม 2 ฝั่ง 200.00 
เมตร  งบประมาณ 
500,000 บาท  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

คิดตามสภาพพื้นที่
หน้างาน คิดราคา 
ณ ปัจจุบัน ราคา
บางส่วนปรับ
ลดลงหรือมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 
 
 


