
            
            
            
       

ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายท่ีแถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1 

************************ 
 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา  

๔๘  ทศ  กําหนดวา  “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี  ใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล   

โดยไมมีการลงมติและใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา

เทศบาลเปนประจําทุกปและใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล”  ซ่ึงนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง   

ไดแถลงนโยบายกอนเขารับหนาท่ีตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  เม่ือวันท่ี  17  มีนาคม  2557  นั้น 
 

  บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ไดจัดทํารายงานการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1  เสร็จเรียบรอยแลว  สรุปพอสังเขปดังนี้ 

  ก.ในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดประมาณการรายรับ  - รายจาย  

รวมท้ังขอมูลการรับจริง – จายจริง  ดังนี้ 

  -  ประมาณการรายรับ   ตั้งไว  247,068,700  บาท   รับจริง    253,720,396.51 บาท

  -  ประมาณการรายจาย  ตั้งไว  246,971,160  บาท   จายจริง  240,730,643.53 บาท 

  ข.  ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางดานตางๆ  ดังนี้ 

   ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 

    ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 99 โครงการ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ 

ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 13 โครงการ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

     จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 48 โครงการ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดลอม 

  ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 25 โครงการ 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

  ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 25 โครงการ 

รวมท้ังหมด   จํานวน 210  โครงการ  

/จึงประกาศ….. 
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จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   1    พฤศจิกายน    พ.ศ.2561 

 

 

 

  (นายสมหมาย  แดงประเสริฐ) 

  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําปรารภ 

 

เทศบาลเมืองทับกวาง  เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน

และดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงการพัฒนาหรือการบริหารงานเทศบาลในปจจุบัน      

ตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด       

และการพัฒนาระดับประเทศ 

   นับตั้งแตกระผม  นายสมหมาย  แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง  ซ่ึงมาจากการ 

เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  เลือกตั้งเม่ือวันท่ี  9  กุมภาพันธ  2557            

ซ่ึงมีคณะผูชวยผูบริหารเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  ประกอบดวย  

 ฝายบริหาร    ประกอบดวย 

๑. นายบุญสง    แดงประเสริฐ   ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี   

๒. ร.ต.กําจัด    วันดี    ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี   

๓. นายสมพงษ   หมอนภักดี   ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี  

๔. นายโกศล    จั่วก่ี    ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕. นายสมคิด     รุจิจิตร  ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๖. นาย ชานุพงศ  บุดดาพันธุ ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ฝายสภาเทศบาล   ประกอบดวย  
1. นางวิบูลยศิริ      บุญพัฒน ตําแหนง  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประสพสุข บุดดาพันธ ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางสมใจ    คําสัตย  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายประพัฒน เผื่อนจันทึก ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายประสงค  เงินแกว           ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายธณัท  บํารุงราษฎร ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายจันที  สีมาลา  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายแกว  ทุยะนา  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายใจเพชร  สวางเรืองศรี ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางวาสนา  จิรารัตน  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางทิพยวรรณ บุญศิริ  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายไพบูลย  ชมทว ี  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายพรมมา  นอยเสนา ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายวิทยา  การะเกตุ ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายธวัชชัย  ทองเหลือง ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

/ไดเขา…. 
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ไดเขามาบริหารงานในเทศบาลเมืองทับกวาง  โดยตระหนักถึงภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

จากประชาชนใหมาพัฒนาอยางตอเนื่อง  จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารเชิงรุกและโปรงใส  โดยเนนให

ประชาชนมีสวนรวมผานทางตัวแทนของประชาชน  คือกรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน         

และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  ท้ัง  ๓  เขต  เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะอยางรวดเร็ว

และท่ัวถึง  เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาลประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 13)  พ.ศ.๒๕๕๒  กําหนดใหกอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี  ใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอ  

สภาเทศบาลและจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป  และใหประกาศใหประชาชนทราบดวย  

โดยการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1  ไดดําเนินการจัดทํา         

เสร็จเรียบรอยแลว 

 การบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  อาจไมสําเร็จหากปราศจากความรวมมือรวมใจ   

การเสียสละ และความวิริยะอุตสาหะ  ในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล  องคกรตางๆ  พนักงาน

เทศบาล  พนักงานจางเทศบาลทุกคน  ตลอดจนสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ในนามของเทศบาลเมืองทับกวาง  ขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดสระบุรี  ทานรอง

ผูวาราชการจังหวัดสระบุรีทุกทาน  สวนราชการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชน  คณะกรรมการชุมชน  

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

ทุกทาน  ท่ีใหการสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  มา  ณ  โอกาสนี้ 

 

 

 

      (นายสมหมาย    แดงประเสริฐ) 

 นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
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อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

เทศบาลเมืองทับกวาง  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงาน

เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และให

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง  

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเปดเผยขอมูลขาวสาร  และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะ  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย

กําหนด  

๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย

เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

มาตรา  ๕๐ 

(๑)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

(๒)  ใหมีการบํารุงทางบกและทางน้ํา 

(๓)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางเทา  และท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย 

       และสิ่งปฏิกูล 

(๔)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 

(๕)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

(๖)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

(๗)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 

(๘)  บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(๙)  หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

มาตรา ๕๓ 

(๑)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

(๒)  ใหมีโรงฆาสัตว 

(๓)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 

(๔)  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

(๕)  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 

(๖)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

(๗)  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน    

ฯลฯ 

 

 

/มาตรา ๕๔.....   
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   มาตรา ๕๔  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ  ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหมีตลาดทาเทียบเรือและทาขาม 

(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฏร 

(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 

(๖) ใหมีการสาธารณูปการ 

(๗) จัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข 

(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

(๙) ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา   

(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

(๑๑) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 

(๑๒) เทศพาณิชย 

๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง         

สวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๕๒  วาดวยการกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖     

ใหเทศบาลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตนเอง  

ดังนี้ 

(๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

(๒)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

(๓)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขามและท่ีจอดรถ 

(๔)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 

(๕)  การสาธารณูปการ 

(๖)  การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ 

(๗)  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 

(๘)  การสงเสริมการทองเท่ียว 

(๙)  การจัดการศึกษา 

(๑๐)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(๑๑)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ    

         ทองถ่ิน 

(๑๒)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด  และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

 

/(๑๓)…. 
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(๑๓)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

(๑๔)  การสงเสริมการกีฬา 

(๑๕)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(๑๖)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๑๗)  การรักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(๑๘)  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 

(๑๙)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(๒๐)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(๒๑)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

(๒3)  การรักษาความปลอดภยั  ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพ 

              และสาธารณสถานอ่ืนๆ 

(๒4)  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  

         และสิ่งแวดลอม 

(๒5)  การผังเมือง 

(๒6)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(๒๗)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

(๒8)  การควบคุมอาคาร 

(๒9)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(30)  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ 

         ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศ 

         กําหนด 

  ๓.  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  เชน 

   (๑)  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๒)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

   (๓)  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๔)  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ.๒๔๗๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๕)  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ. 2508 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(6)  พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ.2510  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(7)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

/(8) พระราช ….. 
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(8)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

       พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๙)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๑๐) พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

        พ.ศ.2558 

(๑๑) พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.2558 

(๑๒)  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  พ.ศ.2559 

ฯลฯ 

 นอกจากหนาท่ีท่ีเทศบาลตองทําในเขตเทศบาลแลว  อาจทํากิจการนอกเขตเทศบาล  หรือ

กระทําการรวมกับบุคคลอ่ืน  โดยกิจการนั้นจําเปนตองทําและเปนกิจการท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่ีดําเนินตามอํานาจ

หนาท่ีภายในเขตเทศบาล  ท้ังนี้  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ

จังหวัด  นอกจากนั้นเทศบาลยังมีอํานาจตราเทศบัญญัติ  โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  และมีบทลงโทษปรับ  

ผูละเมิดไวดวยก็ได  แตหามมิใหเกินหนึ่งพันบาท  ในการดําเนินการดังกลาวเทศบาลไดจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใชแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารงานและ 

แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
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คําแถลงนโยบาย 
ของ นายสมหมาย   แดงประเสริฐ 

นายกเทศมนตรีเมอืงทับกวาง 
แถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

เรียน    ทานประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง     
     ผูทรงเกียรติ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
 
     ตามท่ีกระผม  นายสมหมาย  แดงประเสริฐ  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง  
ในการเลือกต้ัง เม่ือวันอาทิตย  ท่ี 9 กุมภาพันธ 2557  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรอง          
ผลการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2557 แลวนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง เปนไปตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓)      
พ.ศ. ๒๕๕๒ ความวา “กอนท่ีนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ีใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล 
เพ่ือใหนายกเทศมนตรแีถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”   
   บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ไดกําหนดแนวทางและนโยบายในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวางแลว โดยยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนกฎหมาย  ท่ีเก่ียวของ โดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน     
ใหเจริญกาวหนา ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดานการศึกษาและการกีฬา  ดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี   ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน   ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและดานการ
บริหารจัดการท่ีดี    จึงขอนําเสนอทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบนโยบายของกระผม     
ท่ีมุงม่ันจะสรางเสถียรภาพ และความม่ันคงในการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวางเปนหลัก โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 
๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
   นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการ      
มีสวนรวมของภาคประชาชน โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชน องคกรภาคเอกชนและภาคี
เครือขายตาง ๆ เขามามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน  
   1.1. พัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก          
ธรรมาภิบาล  โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 6 ประการ ไดแกหลักนิติธรรม       
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคามาประยุกตใชแนวทางการ
ปฏิบัติภายในหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรและเทศบาลเมืองทับกวาง   เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร
กิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุข และความพึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของ
การสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

/1.2….. 
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   1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผนและรวมตัดสินใจ สงเสริม
ใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชนในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ี ท้ังในการรวมบริหารจัดการและรวม
ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล  
   1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได    โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน   จัดสรรงบประมาณอยาง     
เปนธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความ
ตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 
  
๒. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    2.1 พัฒนาเส นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให  มีสภาพดี  มีมาตรฐาน                 
มีความปลอดภัยแกประชาชนและครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี เพียงพอตอความตองการของประชาชนและความ
เจริญเติบโตของเมือง  
   2.๒ ปรบัปรุงระบบการระบายน้ําเดิมท่ีมีอยูใหดียิ่งข้ึน เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม  และระบายน้ํา
ใหดียิ่งข้ึน  
   2.๓ พัฒนาการใหบริการดานแสงสวาง ไฟฟาสาธารณะระหวางทางในหมูบานตลอดถึงท่ี
สาธารณะอยางท่ัวถึงและไดมาตรฐานยิ่งข้ึน  
    2.๔ พัฒนา ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายใหไดมาตรฐานยิ่งข้ึนและครอบคลุมทุกชุมชน       
เพ่ือการบริการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหประชาชนได
รับทราบท่ัวถึง 
   2.5 ดําเนินการปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองใหสอดคลองและรองรับการขยายตัวเมืองอยาง

เหมาะสมรวมถึงการปรับภูมิทัศน ใหสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย 

๓. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมการสรางความสัมพันธ
ของสมาชิกในครอบครัว  สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี  โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมภาคประชาชนไดแกคณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน  กลุมผูสูงอายุ              
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ  กลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย  
    3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)       
โดยการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการ       
อยางท่ัวถึง เพ่ือใหคนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน        
เพ่ือเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
  3.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง      
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ      
ท้ังในดานของบุคลากร ความพรอมของสถานท่ี อุปกรณการเรียนการสอนฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษา     
แบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหวางบาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล   ใชหลักสูตรแบบทองถ่ินมีสวนรวม    
 

/เสริมสราง..... 
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เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมบทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน         
ท้ังนี้มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญาในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
   3.4 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุอาชญากรรม  
  ๓.5 พัฒนาศักยภาพของกลองโทรทัศนวงจรปด  CCTV ใหมีประสิทธิภาพการใชงานสูงสุด 
ท้ังนี้เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยใหกับประชาชนท่ัวไป 
    3.6 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือให
ประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับ
การรักษาอยางทันทวงที  
    3.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการใหไดรับการดูแลอยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูดอยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได  
 

๔. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   4.1 รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สงเสริมใหมีการจัดการขยะอยางถูกวิธี และเปนประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
              4.2 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนคนรุนใหมใหรูคุณคาของพลังงาน ใชทรัพยากรธรรมชาติ    
อยาง ถูกวิธี เ พ่ือลดปญหาสภาวะโลกรอนสรางจิตสํานึก ท่ีดี ให กับชุมชนใหตระหนักถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหเด็กและเยาวชนรูวิธีการชวยประหยัดพลังงาน และใชประโยชนจากพลังงาน         
ใหคุมคามากท่ีสุด ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมุงไปสูการลดสภาวะโลกรอน 
 

๕. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
    5.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินปจจุบันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
              5.2 สงเสริมใหประชาชนอยูในทองถ่ินของตนเอง โดยการสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของ
ประชาชนในชุมชนในการสรางอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับตนเองและชุมชน  อีกท้ังยังเปนการสรางความอบอุน 
และสรางรั้วเพ่ือปองกันภัยใหกับครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 
    นโยบายท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวางนี้  ตั้งม่ันอยูบนพ้ืนฐานของการบริหารงาน  

ดวยหลักธรรมาภิบาล  การทํางานอยางซ่ือสัตยสุจริต  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  สรางความ      

เปนธรรมในระบบการบริหารงาน  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางใหเจริญรุงเรืองกาวหนา       

ท้ังนี้  ดวยการสนับสนุนจากทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวางทุกทานและท่ีสําคัญอยางยิ่งคือประชาชน    

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  ท่ีไดใหความไววางใจเลือกขาพเจาเขามาทําหนาท่ีนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง  

ขาพเจาจะนําเอานโยบาย ท่ีไดกลาวมานี้มาเปนแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางใหมีความเจริญ    

ในทุกดาน  ใหประชาชนอยูดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง  ตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวางในวันนี้  ขอขอบคุณครับ 
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ขอมูลพ้ืนฐานเทศบาลเมืองทับกวาง 
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1. ท่ีตั้ง 

ท่ีตั้งสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอแกงคอยหางจากตัวอําเภอ
ประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร  และตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสระบุรี โดยอยูหางจากจังหวัด
สระบุรีประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร 
  อาณาเขต  เทศบาลเมืองทับกวางมีพ้ืนท่ี  ๑๐๑  ตารางกิโลเมตร  ตําบลคือตําบลทับกวาง และมีอาณา
เขตติดตอกับพ้ืนท่ีขางเคียงดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลตําบลทาคลอ อําเภอแกงคอย 
  - ทิศใต  ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลชําผักแพว อําเภอแกงคอย 
  - ทิศตะวันออก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก 

- ทิศตะวันตก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลตาลเดี่ยว  อําเภอแกงคอย 
และองคการบริหารสวนตําบลบานปา  

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศ พ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองทับกวางสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบสูงและภูเขา 
 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
อากาศของตําบลทับกวางมีลักษณะ  ฤดูรอนคอนขางรอนและในฤดูหนาวจะคอนขางเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย

สูงสุด  ๔๐  องศาเซลเซียส  ต่ําสุด  ๒๓.๔  องศาเซลเซียส   
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  เทศบาลเมืองทับกวาง มีพ้ืนท่ี 101 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน  10 หมูบาน  
32  ชุมชน  ประกอบดวย 

1. ชุมชนบานปาแดง     17.  ชุมชนหนองบัวบาน 
2. ชุมชนบานเขามัน     18.  ชุมชนหนองผักบุง 
3. ชุมชนบานใหม (ผาเสด็จ)     19.  ชุมชนบานโคกพัฒนา 
4. ชุมชนบานริมภู      20.  ชุมชนมิตรภาพรวมใจ 
5. ชุมชนเพชรไผทอง     21.  ชุมชนบานสะพานสอง 
6. ชุมชนบานไทย      22.  ชุมชนหินดาดพัฒนา 
7. ชุมชนหนองปู 93     23.  ชุมชนดินสอพอง 
8. ชุมชนหนาวัดเขามัน     24.  ชุมชนคุมไผทอง 
9. ชุมชนบานเหนือวัดทับกวาง    25.  ชุมชนเฟองฟา 
10. ชุมชนสะพานสาม      26.  ชุมชนทับกวาง 
11. ชุมชนบานใหม      27.  ชุมชนนิคมพัฒนา 
12. ชุมชนหัววังยาว      28.  ชุมชนเจริญพร 

 
/13.ชุมชน..... 
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13. ชุมชนบานซับบอนพัฒนา     29.  ชุมชนบานจัดสรรทับกวาง 
14. ชุมชนแผนดินทอง     30.  ชุมชนบานถํ้าพัฒนา 
15. ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา     31.  ชุมชนบานเกษตรสัมพันธ 
16. ชุมชนบานโปงพัฒนา     32.  ชุมชนบานน้ําพุ 

 

3. การศึกษา 
เทศบาลเมืองทับกวางมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน  ๒  แหง คือ 

๑.  โรงเรียนเทศบาลทับกวาง  ๑  (สมุหพรอม) 
๒. โรงเรียนเทศบาลทับกวาง  ๒  (จิตรประไพชาเลต) 

และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน  ๒  ศูนย  คือ 
๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปาไผ) 
๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (จิตรประไพชาเลต) 

และมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน  ๖  แหง  คือ 
1. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
2. โรงเรียนวัดปาไผ 
3. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ 
4. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห ๒ 
5. โรงเรียนบานซับบอน 
6. โรงเรียนบานหนองผักบุง 

 

4. สาธารณสุข 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีศูนยบริการสาธารณสุข  จํานวน  ๑  แหง คือ  ศูนยบริการ 

สาธารณสุขตําบลทับกวาง   และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  ๒  แหง  คือ  
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทับกวาง 
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองผักบุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม 

การดําเนินโครงการ   99    โครงการ    งบประมาณ  92,058,162    บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

 
1 

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกหนองปู 93 ถนนเทศบาล 6 
หมูท่ี 3,6 

950,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

2 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา 2,462,144  

3 อุดหนุนขยายเขตประปา 3,152,979   

4 
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบานหนองผักบุง  
ชุมชนบานหนองผักบุง หมูท่ี 7 (ชุมชนหนองผักบุง) 

265,400  

5 
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 ชุมชนจัดสรรทับกวาง หมูท่ี 9 
(ชุมชนจัดสรรทับกวาง) 

119,000  

6 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า พรอมบอพักบริเวณ 
รานอาหารราณี ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7  
(ชุมชนหนองบัวบาน) 

499,000  

7 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานนางสายทอง อวนดี 
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 (ชุมชนบานโปงพัฒนา) 

499,000  

8 
โครงการกอสรางโครงหลังคาเหล็ก บริเวณลานกีฬาอางนํ้าใจ  
ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2 (ชุมชนเพชรไผทอง) 

2,920,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

9 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานนายวรพงษ  
ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 
(ชุมชนคุมไผทอง) 

350,000  

10 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. บริเวณคุมไผทอง ซอย 8  
ถึงลํารางบานนายแดง มะลินทสิงห หมูท่ี 8 (ชุมชนคุมไผทอง) 

499,000  

11 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณบานนายทวิต  
ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 (ชุมชนคุมไผทอง) 

224,000  

12 
โครงการยายถังประปาแชมเปญ บริเวณชุมชนหนองผักบุง      
หมูท่ี 6 (ชุมชนหนองผักบุง) 

99,500 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

13 
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณชุมชนสะพานสอง      
ซอย 1 (ชุมชนสะพานสอง) 

329,000  
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14 

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณชุมชนสะพานสอง  
ซอย 2 (ชุมชนสะพานสอง) 

349,000 
 

15 
โครงการขยายผิวจราจร ถนนสายบานถํ้าพระโพธ์ิสัตว 
ชวงท่ีแยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ท้ังสองฝง 
(ชุมชนบานโปงพัฒนา) 

1,060,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

16 
โครงการขยายผิวจราจร ถนนสายบานถํ้าพระโพธ์ิสัตว 
ชวงท่ีแยกตัดกับถนนเทศบาล 6 ท้ัง 4 สาย  
(ชุมชนหนองปู 93)  

2,628,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

17 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยขางคอสะพาน  
หจก.ณวพล หมูท่ี 3 (ชุมชนบานไทย) 

629,000 
 

18 
โครงการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ บริเวณประตู 
ทางเขาสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 

202,979 
 

19 
โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณ 
หมูท่ี 4 และหมูท่ี 6 

3,165,600 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

20 
โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. 
บริเวณหนาโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)  
ถึงอาคารเรียน 3 ช้ัน 

320,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

21 
โครงการกอสรางอาคารหลังคาคลุมสนามฟุตซอล  
บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 

3,600,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

22 
โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณซอยเตาปูน  
ชุมชนทับกวาง หมูท่ี 9 จํานวน 4 ชุด 

414,122 
 

23 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.บรเิวณซอย 
อําภารวมใจ 1 ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี 3 

1,093,500 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

24 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยหลัง 
บานสท.แกว ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

720,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

25 
โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต  
พรอมวางทอระบายนํ้า บริเวณซอยแยกถนน  
สบ.1003 ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี6 

1,900,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

26 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยหนาบานนายบัญญัติ ชุมชน
หนองบัวบาน หมูท่ี 7 

115,000 
 

27 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ซอยถนนแยกเทศบาล 6  
ขาง หจก.สุนทรญาณ ชุมชนหนองปู หมูท่ี 3 

337,500 
 

28 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.ชุมชนบานโปงพัฒนา  
หมูท่ี 6 

500,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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29 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยแสงเพชร  
ชุมชนหินดาด หมูท่ี 7 

499,000 
 

30 โครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 7 469,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

31 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยขางวัด 
หนองผักบุง หมูท่ี 7 

499,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

32 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบาน 
นางโสพิศ วรศักดิ์ ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

499,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

33 
โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบาน 
นางโสภี อวนดี ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 

157,500 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

34 
โครงการกอสรางถน คสล. ซอยบานผูใหญสมาน หมูท่ี 6  
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 

161,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

35 
โครงการซอมแซมถนน คสล.พรอมวางทอระบายนํ้า  
ชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 7 ซอยตรงขามหมูบานแกงคอยเลควิว 

499,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

36 
โครงการกอสรางถนน คสล.ชุมชนหนองผักบุง  
หมูท่ี 7 บริเวณซอยบานนายเหรียญ 

360,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

37 
โครงการกอสรางถนน คสล.ชุมชนหนองบัวบาน  
หมูท่ี 7 บริเวณซอยบานนายสมนึก จักรพล 

223,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

38 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ชุมชนดินสอพอง 
หมูท่ี 7 บริเวณซอยบานนายสํารวย 

595,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

39 
โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนน ซอย 9  
บริเวณบานนางอํานวย คําเขียว ชุมชนบานเขามัน  
หมูท่ี 1 

107,500 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

40 
โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนบานปาแดง  
ซอย 2 หมูท่ี 1 ชวงท่ี 1 ชวงท่ี 2 

371,200 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

41 
โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนบานเขามัน  
หมูท่ี 1 ซอยขางรานกวยเตี๋ยวกะลา 

617,600 
 

42 
โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณชุมชนบานปาแดง หมูท่ี 1 
ซอย 3 บริเวณบานนายสุริยนต 

377,500 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

43 
โครงการกอสรางถนน คสล.ชุมชนบานเขามัน  
หมูท่ี 1 ซอย 9 บริเวณบานนางโม 

226,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

44 
โครงการกอสรางถนน คสล.เทศบาล 5 ซอย 12 
 (ทายซอย) หมูท่ี 9 

122,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

45 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูบานออมเงิน 
หมูท่ี 6 

500,000 
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46 
โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลเจาะบอบาดาล 
พรอมติดตั้งถังเก็บนํ้าบรรจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร  
เครื่องสูบนํ้าไฟฟา บริเวณชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

750,000 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

47 
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายวิชิต  
นางรัตนา ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 

720,000 
 

48 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.บริเวณซอย 
เพชรไผทอง 10-11 หมูท่ี 2 

700,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

49 

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลเจาะบอบาดาล 
พรอมติดตั้งถังเก็บนํ้าบรรจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร  
เครื่องสูบนํ้าไฟฟา บริเวณกลุมบานนางรัตนา  
ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 

750,000 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

50 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณชุมชนคุมไผทอง ซอย 12  
หมูท่ี 8 

359,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

51 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณชุมชนคุมไผทอง ซอย  10  
หมูท่ี 8 

269,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

52 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู  
บริเวณ ถนนบาน สท.ประสงค เงินแกว  
ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2 

229,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

53 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู  
บริเวณวัดปาไผ หมูท่ี 8 

479,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

54 
โครงการซอมแซมถนน คสล.บริเวณสามแยก 
อูชางออยถึงบานนางประชัน ประเสริฐสังข 

416,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

55 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณแยกบาน 
นายเลี่ยม เอ่ียมคานะ ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2 

269,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

56 
โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต  
สถานีวิจัยทับกวาง ชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูท่ี 10 

1,489,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

57 
โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต 
บริเวณบานนางอําไพ เก้ือมิตร ชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูท่ี 3 

959,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

58 
โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  
บริเวณจากหนาวัดทับกวางถึงท่ีทําการชุมชนหัววังยาว  
หมูท่ี 4 

4,094,000 

 

59 
โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  
บริเวณสี่แยกเขามัน หมูท่ี 1 ถึงสี่แยกสัญญาณ 
ไฟจราจร ถนน สบ.1003 หมูท่ี 6 

3,615,000 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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60 

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  
ชุมชนบานถํ้าพัฒนา หมูท่ี 10 

499,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

61 
โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต 
บริเวณซอยบานหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

1,119,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

62 
โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต  
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 18 

500,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

63 
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เสาเหล็กไฟฟา  
ความสูง 7 เมตร พรอมหลอด แอล อี ดี (LED) 

18,946,320 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

64 
โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพ้ืนท่ีจุดบริการ
นํ้าประปาขางสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง 

249,000 
 

65 
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางโรงเรียนสมถวิล  
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

496,000 
 

66 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.ชุมชน 
บานถํ้าพัฒนา หมูท่ี 10 

1,155,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

67 
โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายนํ้า  
ชุมชนบานเขามัน ถนนเทศบาล 4 ซอย 4 ชวงท่ี 1 และชวงท่ี 2 

499,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

68 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
คุมไผทอง ซอย 5 ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 

56,500 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

69 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 5 หมูท่ี 9 86,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

70 
โครงการจางเหมาติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ 
เตือนสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล)  
จํานวน 12 จุด 

221,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

71 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. ชุมชนทับกวาง ซอยเตาปูน 
ซอย 3 หมูท่ี 9 

370,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

72 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณถนนเทศบาล 6 ซอย 11 
ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 

499,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

73 
โครงการกอสรางขยายถนน คสล.บริเวณ 
สี่แยกหอนาฬิกา หนาวัดเขามัน หมูท่ี 9 

500,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

74 
โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล.ถนนเทศบาล 4 ซอย 9 
ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 

450,000 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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75 
โครงการงานตีเสนจราจรถนน คสล.บริเวณทางเขา 
ชุมชนดินสอพอง ถึง หนาวัดหนองผักบุง หมูท่ี 7 

47,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

76 
โครงการกอสรางขยายถนน คสล. บริเวณทาง 
เขาถนนเทศบาล 4 หมูท่ี 9 

500,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

77 
โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 ซอย 12  
แยกท่ี 1 หมูท่ี 9 

88,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

78 
โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 ซอย 12  
แยกท่ี 2 หมูท่ี 9 

165,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

79 
โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 ซอย 12  
แยกท่ี 3 หมูท่ี 9 

128,800 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

80 
โครงการเปาลางบอบาดาลภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  
หมูท่ี 1 , หมูท่ี 3 , หมูท่ี 4 , หมูท่ี 5 , หมูท่ี 6 , หมูท่ี 7 

176,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

81 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต  
บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัดปาไผถึงลํารางบาน 
นางแดง ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 

1,210,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

82 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต  
ซอยบาน สท.ประสงคเช่ือมถนนโรงปูนซิเมนตไทย  
ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2 

770,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

83 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยูพรอมฝาตะแกรง
เหล็กบริเวณบานนายจําลอง ซอย 6 ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 

184,500 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

84 
โครงการปรับปรุงถนนโดยลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต 
บริเวณเพชรไผทอง ซอย 11 ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2 

1,830,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

85 

โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความสูง 12.00 เมตร  
พรอมโคม แอล อี ดี (LED) จํานวน 3 ตน  
บริเวณทางโคงถํ้านคราช หมูท่ี 9 จํานวน 1 ตน ,  
ชุมชนคุมไผทอง ซอย5 หมูท่ี 8 จํานวน 1 ตน   
และชุมชนคุมไผทอง ซอย 10 หมูท่ี 8 จํานวน 1 ตน 

404,200 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

86 
โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล.บริเวณ 
ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี 9 

1,200,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

87 
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.บริเวณ 
คอสะพานวัดบานไทย ถนนเทศบาล5 หมูท่ี 3 

500,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

88 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.ซอยบาน 
นายวิเชียร ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

495,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ
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ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

 
89 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.ซอยบานนางบังอร  
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

495,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

90 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.ซอยบานนางพันธ  
ชุมชนบานโคกพัฒนา หมูท่ี 7 

225,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

91 
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยกลุมบานเนินเขา  
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

500,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

92 
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน 
นายสายพิน    โสมลี ชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 7 

90,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

93 
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางทองแดง ละอองอินทร 
ชุมชนบานหนองผักบุง หมูท่ี 7 

207,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

94 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณบาน สท.จันที  
ชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 7 

144,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

95 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.บริเวณบาน  
นายประสาน ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8  
(ชุมชนคุมไผทอง) 

328,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

96 
โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 1 จากแยกถนน สบ.1003  
ถึงหนารานครัวแอดอินเดียน หมูท่ี 6 

1,873,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

97 
โครงการปรับปรุงถนน โดยลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต  
ซอยแสงเพชร  ชุมชนหินดาดพัฒนา  
หมูท่ี 7 

2,558,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

98 
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกโรงเรียน   
วัดปาไผ เช่ือมถนนโรงปูนซิเมนตไทย     
ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 

1,100,000 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

99 

โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความสูง 12.00เมตร  
พรอมโคม แอล อี ดี (LED) จํานวน 3 ตน  
บริเวณซอยบานนายประภาส ชุมชนนิคมพัฒนา หมูท่ี 9   
จํานวน  1 ตน, บริเวณซอยบาน ลุงจิตร ชุมชนนิคมพัฒนา  
หมูท่ี 9 จํานวน 1 ตน และบริเวณสนามเด็กเลน  
ซอยเตาปูน ชุมชนทับกวาง หมูท่ี 1 จํานวน 1 ตน 
 

409,000 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ   

การดําเนินโครงการ  จํานวน  13  โครงการ  งบประมาณ  24,710,743    บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชนในเขตเทศบาล 59,850  

2 โครงการอบรมอาชีพและสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบาน (แผนชุมชน) 58,130  

3 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. 0 ใชงบอําเภอ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลฯ  
(แผนชุมชน) 

48,530  

5 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 1,599,555  

6 โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (แผนชุมชน) 1,356,755  

7 โครงการเบ้ียยังชีพผูพิการ 3,829,600  

8 โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 14,672,000  

9 โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 103,500  

10 โครงการวันเด็กแหงชาติ 487,010  

11 โครงการแขงขันกีฬาภายในสํานักงานเทศบาล 100,000  

12 โครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 472,473  

13 โครงการสงเสริมการทองเท่ียว 1,923,340  
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ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  

 และภูมิปญญาทองถิ่น   

การดําเนินโครงการ  จํานวน  48  โครงการ  งบประมาณ  19,550,639   บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการฝกอบรมและเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 918,350  

2 คาอาหารเสริม (นม) 4,065,382  

3 โครงการอาหารกลางวัน (รร.เทศบาล 1) 901,000  

4 โครงการอาหารกลางวัน (รร.เทศบาล 2) 599,000  

5 โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.จิตรประไพฯ) 347,700  

6 โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.ปาไผ) 737,280  

7 โครงการสายใยรัก (รร.เทศบาล 1) 10,000  

8 โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ิน (รร.เทศบาล 1) 8,000  

9 โครงการวันแมแหงชาติ (รร.เทศบาล 1) 10,000  

10 
โครงการเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 (รร.เทศบาล 1) 

10,000  

11 โครงการคายภาษาอังกฤษ 10,000  

12 โครงการวันไหวครู 5,000  

13 โครงการวันวิทยาศาสตร 10,000  

14 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 25,000  

15 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 8,000  

16 โครงการกีฬาสีภายใน 20,000  

17 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 8,000  

18 โครงการธนาคารขยะครบวงจร 5,000  

19 โครงการวันพอแหงชาติ 10,000  

20 
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กรรมการชุมชน และผูปกครองนักเรียน 

10,000  

21 โครงการปจฉิมนิเทศ 10,000  

22 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

981,795  

23 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

596,523  

24 โครงการปลูกพืชผักสวนครัว (ศูนย) 4,000  
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ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

25 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 15,000  

26 โครงการกีฬาสีภายใน "หนูนอยเกมส" 30,000  

27 โครงการเปดโลกงานวิชาการปฐมวัย 20,000  

28 โครงการคายลูกเสือเนตรนารีนอย  (Juniorscout) 10,000  

29 โครงการสายใยรักครอบครัว (ศูนยฯ) 20,000  

30 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 10,000  

31 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 20,000  

32 โครงการจัดการประชุมผูปกครองเด็กเล็ก 8,000  

33 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว (รร.เทศบาล 2) 10,000  

34 โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ิน 5,000  

35 
โครงการเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 (ท.2) 

10,000  

36 โครงการวันวิทยาศาสตร 10,000  

37 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 20,000  

38 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 6,000  

39 โครงการกีฬาสีภายใน 15,000  

40 โครงการประเพณีลอยกระทง 449,940  

41 โครงการจัดงานข้ึนปใหม 100,000  

42 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูรอน 379,204  

43 โครงการประเพณีสงกรานต 357,500  

44 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 1,000,000  

45 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน 
ในเขตเทศบาลฯ 

6,808,000  

46 
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

375,700  

47 
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา พนักงานครูเทศบาล 
บุคลากรทางการศึกษา 

90,770  

48 
โครงการว่ิงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช (RUN FOR MOM) 

470,495  
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ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  และส่ิงแวดลอม 

การดําเนินโครงการ  จํานวน   25    โครงการ  งบประมาณ 3,680,181    บาท  รายละเอียด  ดังนี้

  

17 
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
ของศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดเทศบาล 

1,930  

18 
อุดหนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดของหนวยงานรัฐหรือเอกชน 

456,800  

19 
อุดหนุนการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
เพ่ือสรางความเขมแข็งในระดับหมูบาน/ตําบล (สป.ปส.อ.แกงคอย) 

520,000  

20 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

20,000  

 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
โครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

58,880  

2 โครงการรณรงครักษาความสะอาด 97,510  

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ 37,340  

4 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 14,450  

5 โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร 11,770  

6 
โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษาดูงาน 
ดานสุขาภิบาลอาหาร 

91,445  

7 โครงการปองกันปญหาไขเลือดออกและโรคไขปวดขอยุงลาย 74,240  

8 โครงการรณรงคปองกันปญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีน 9,990  

9 โครงการปองกันโรคระบาดสัตว 23,381  

10 โครงการวัน อสม. 37,180  

11 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 15,652  

12 โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา 65,791  

13 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 36,595  

14 โครงการรวมพลังชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 51,320  

15 โครงการนําผูเสพเขาสูระบบการบําบัดรักษา 0 งบ ปปส. 

16 โครงการติดตามชวยเหลือพัฒนาผูผานการบําบัดรักษา 0 งบ ปปส. 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

21 
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดย 
จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาล 
เมืองทับกวาง 

1,033,727  

22 โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 49,610  

23 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ 
วลัยลักษณอัครราชกุมารี 

55,440  

24 
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

277,130  

25 
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

640,000  
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ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   

การดําเนินโครงการ   25   โครงการ  งบประมาณ   6,818,110 บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 

 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 673,510  

2 โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจาง 64,215  

3 โครงการจดังานวันเทศบาล 36,810  
4 โครงการงานรัฐพิธี 649,185  

6 ติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองทับกวาง 1,990,200  

7 โครงการจดัทําหองสงเสริมพัฒนาการเด็ก สําหรับระดับอนุบาลศึกษา 500,000  

8 
โครงการซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

199,000  

9 
โครงการซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 
ทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

199,500  

10 โครงการขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% 31,500  

11 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 45,100  

12 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. 171,820  

13 
อุดหนุนหนวยงานของภาครัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรม 
อันเปนสาธารณประโยชน 

50,000  

14 
งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(อาคารเรียน สถ.ศพด.3) 

118,700  

15 
งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(อาคารเรียน สถ.ศพด.3) 

78,400  

16 งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารเรียน 3 ช้ัน 241,000  

18 
โครงการอบรมใหความรูแกประชาชน เก่ียวกับ  
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

25,210  

19 ปรับปรุงรางระบายนํ้ารอบหองนํ้าบริการประชาชน 149,500  

20 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมประตูสแตนเลส 400,000  

21 
โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนตดับเพลิง 
พรอมท่ีพักเวร 

500,000  

22 
โครงการกอสรางอางลางหนา และท่ีแปรงฟน 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

400,000  
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ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
หมายเหต ุ

23 โครงการปรับปรุงสนามหญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ 200,000  

24 โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร. 40,690  

25 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ดวยโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน LTAX 3000  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

53,770  


