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ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายท่ีแถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2 

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

  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.๒๕๖2  เสร็จเรียบรอยแลว  สรุปพอสังเขปดังนี้ 
  ก.ในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2 เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดประมาณการรายรับ  - รายจาย  
รวมท้ังขอมูลการรับจริง – จายจริง  ดังนี้ 
  -  ประมาณการรายรับ   ตั้งไว  247,318,700  บาท   รับจริง  258,022,643.85 บาท
  -  ประมาณการรายจาย  ตั้งไว  247,260,660  บาท  จายจริง 241,697,722.67 บาท 

  ข.  ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางดานตางๆ  ดังนี้ 
   ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 

    ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 28 โครงการ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ 

ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 15 โครงการ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   
     จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 51 โครงการ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดลอม 

  ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 19 โครงการ 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  ดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน 19 โครงการ 

รวมท้ังหมด   จํานวน 132 โครงการ  
/จึงประกาศ….. 

 





คําปรารภ 

 

เทศบาลเมืองทับกวาง  เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีในการพัฒนา
ทองถ่ินและดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงการพัฒนาหรือการบริหารงานเทศบาล       

ในปจจุบันตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาสอดคลองกับการพัฒนา
จังหวัดและการพัฒนาระดับประเทศ 

   นับตั้งแตกระผม  นายสมหมาย  แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง  ซ่ึงมาจากการ 
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  เลือกตั้งเม่ือวันท่ี  9  กุมภาพันธ  2557            

ซ่ึงมีคณะผูชวยผูบริหารเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  ประกอบดวย  
 ฝายบริหาร    ประกอบดวย 

1. นายสมหมาย แดงประเสริฐ ตําแหนง   นายกเทศมนตรี 
2. นายบุญสง    แดงประเสริฐ   ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี   
3. ร.ต.กําจัด    วันดี    ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี   
4. นายสมพงษ   หมอนภักดี   ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี  
5. นายปยะพงษ แดงประเสริฐ ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายสมคิด     รุจิจิตร  ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. 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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อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

เทศบาลเมืองทับกวาง  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงาน
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือ      

จัดจาง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเปดเผยขอมูลขาวสาร  และหนาท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด  

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) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

(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  
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(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  โดยกิจการนั้นจําเปนตองทําและเปนกิจการท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่ีดําเนินตาม
อํานาจหนาท่ีภายในเขตเทศบาล  ท้ังนี้  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และไดรับอนุมัติจาก      

ผูวาราชการจังหวัด  นอกจากนั้นเทศบาลยังมีอํานาจตราเทศบัญญัติ  โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  และมี
บทลงโทษปรับ  ผูละเมิดไวดวยก็ได  แตหามมิใหเกินหนึ่งพันบาท  ในการดําเนินการดังกลาวเทศบาลไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใชแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารงานและ 
แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
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คําแถลงนโยบาย 

ของ นายสมหมาย   แดงประเสริฐ 

นายกเทศมนตรีเมอืงทับกวาง 
แถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

เรียน    ทานประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง     
     ผูทรงเกียรติ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 

 

     ตามท่ีกระผม  นายสมหมาย  แดงประเสริฐ  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง  
ในการเลือกตั้ง เม่ือวันอาทิตย  ท่ี 9 กุมภาพันธ 2557  และคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศรับรอง          
ผลการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2557 แลวนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง เปนไป
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓)      
พ.ศ. ๒๕๕๒ ความวา “กอนท่ีนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ีใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล 
เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต           
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”   

   บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ไดกําหนดแนวทางและนโยบายในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวางแลว โดยยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖           
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

ให  เ จ ริญก า วหน า  ท้ั ง ในด าน โคร งสร า ง พ้ืน ฐาน  ด าน เศรษฐ กิจ  ด านการ ศึกษาและการ กีฬา                        
ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน ดานการสาธารณสุข           

และสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการท่ีดี  จึงขอนําเสนอทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล     

ไดรับทราบนโยบายของกระผม  ท่ีมุงม่ันจะสรางเสถียรภาพ และความม่ันคงในการพัฒนาเทศบาลเมือง      
ทับกวาง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางเปนหลกั 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 สามารถ
บริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุข และความพึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ ซ่ึงถือเปนหัวใจ
สําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน  

/1.2….. 
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   1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผนและรวมตัดสินใจ 
สงเสริมใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชนในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ี ท้ังในการรวมบริหาร
จัดการและรวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล  
   1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยาง     
เปนธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความ
ตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 

  

๒. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    2.1 พัฒนาเสนทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให  มีสภาพดี  มีมาตรฐาน                 

มีความปลอดภัยแกประชาชนและครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี เพียงพอตอความตองการของประชาชนและความ
เจริญเติบโตของเมือง  
   2.๒ ปรบัปรุงระบบการระบายน้ําเดิมท่ีมีอยูใหดียิ่งข้ึน เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม และระบายน้ํา
ใหดียิ่งข้ึน  
   2.๓ พัฒนาการใหบริการดานแสงสวาง ไฟฟาสาธารณะระหวางทางในหมูบานตลอดถึงที
สาธารณะอยางท่ัวถึงและไดมาตรฐานยิ่งข้ึน  
    2.๔ พัฒนา ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายใหไดมาตรฐานยิ่งข้ึนและครอบคลุมทุกชุมชน       
เพ่ือการบริการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหประชาชน      

ไดรับทราบท่ัวถึง 
   2.5 ดําเนินการปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองใหสอดคลองและรองรับการขยายตัวเมือง 
อยางเหมาะสมรวมถึงการปรับภูมิทัศน 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   ใชหลกัสูตรแบบทองถ่ินมีสวนรวม    
 

/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 สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาล       

และไดรับการรักษาอยางทันทวงที  
    3.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการใหไดรับการดูแล  

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูดอยโอกาสสามารถ
พ่ึงตนเองได  
 

๔. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   4.1 รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม สงเสริมใหมีการจัดการขยะอยางถูกวิธี และเปนประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 

              4.2 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนคนรุนใหมใหรูคุณคาของพลังงาน ใชทรัพยากรธรรมชาติ    

อยางถูกวิธี 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  เพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางใหมี       

ความเจริญในทุกดาน  ใหประชาชนอยูดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน    

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  ตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวางในวันนี้  ขอขอบคุณครับ 
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ขอมูลพ้ืนฐานเทศบาลเมืองทับกวาง 
1. ท่ีตั้ง 

ท่ีตั้งสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอแกงคอยหางจากตัวอําเภอ
ประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร  และตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสระบุรี โดยอยูหางจากจังหวัด
สระบุรีประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร 
  อาณาเขต  เทศบาลเมืองทับกวางมีพ้ืนท่ี  ๑๐๑  ตารางกิโลเมตร  ตําบลคือตําบลทับกวาง และมี
อาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีขางเคียงดังนี้ 
  - 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 อุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด  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.ชมุชน..... 
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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. 2562 

ที่ดําเนินการและลงนามในสัญญา 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองทับกวาง ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

ลําดับ  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา 

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ชุมชนบานโปงพัฒนา  
หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 495,000.00 450,031.93 

2. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยรานอาหารนอย  

หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 1,386,000.00 1,386,000.00 

3. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 5 ซอย 5  
หมูท่ี  9 

รายไดจัดเก็บเอง 685,000.00 547,998.00 

4. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 6  
ซอย 11 ชุมชนบานไทย  
หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 475,000.00 

5. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 
บริเวณบานนางละเอียด  

คําเขียว 

รายไดจัดเก็บเอง 81,000.00 80,000.00 

6. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน  
หินคลุก ชุมชนบานเขามัน  
หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 111,360.00 110,860.00 

7. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางขยายถนน  
คสล.บริเวณทางเขาวัดบานไทย 
หมูท่ี 3 ขยายถนนท้ังสองขาง  
ขางละ 1.00 เมตร 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,550.00 

8. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 
บริเวณซอยบานหัวนา ซอย 1 

รายไดจัดเก็บเอง 133,000.00 131,700.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 

 

วงเงินตามสัญญา 

9. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 
บริเวณซอยบานหัวนา  
ซอย 2 

รายไดจัดเก็บเอง 162,000.00 161,200.00 

10. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 

พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณบานบุญยพัฒน  
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 960,000.00 954,000.00 

11. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยขางโรงเรียนนิคม
สงเคราะห 2 ชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 960,000.00 540,000.00 

12. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 

หินคลุก ชุมชนหัวเขาเกตุ  
ขางฟารมมา หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 129,600.00 128,800.00 

13. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 

พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณชุมชนบานโปงพัฒนา 
หมูท่ี 6 จากรานอาหารแอด
อินเดียน ถึงหนาซุมประต ู

วัดบานโปง หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 990,000.00 984,000.00 

14. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

 

โครงการกอสรางระบบประปา
บาดาล พรอมติดตั้งถังเก็บนํ้า
ความจุ 15.00 ลบ.ม.  
สูง 15.00 เมตร  
และเครื่องสูบนํ้าไฟฟา  
ชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

720,000.00 659,000.00 

15. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบานนางนงนุช 
ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 

 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,650.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 

 

วงเงินตามสัญญา 

16. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยบานนายประกอบ 
ชุมชนหนองผักบุง 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

100,000.00 99,500.00 

17. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน 

พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณซอยเขาชุมชน 

หนองบัวบานถึงเทศบาล 1  
ชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 2,400,000.00 2,400,000.00 

18. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสราง 
รางระบายนํ้า คสล.  
ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 495,000.00 493,500.00 

19. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 5 บริเวณ 

แยกซอย 6 หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

86,400.00 85,500.00 

20. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้าและ
บอพัก คสล. บริเวณชุมชน
นิคมพัฒนา ซอย 2 หมูที 9 

รายไดจัดเก็บเอง 2,100,000.00 1,688,000.00 

21. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางระบบประปา
บาดาล พรอมเจาะบอบาดาล 
บริเวณชุมชนบานถํ้าพัฒนา 
หมูท่ี 10  

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

250,000.00 249,000.00 

22. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2 ชวงขามทางรถไฟ 
ถึงสี่แยกโรงเรียนวัดปาไผ  
หมูท่ี 2 โดยวิธีลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรตี 

รายไดจัดเก็บเอง 3,000,000.00 2,620,000.00 

23. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
แยกถนนเทศบาล 2 ฃุมชน
เพชรไผทองถึงบานนายอรณุ 
พามณี หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,900.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา 

24. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.บริเวณ
ซอยเพชรไผทอง ซอย 2 หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 

 

499,000.00 

25. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ซอยขางวัดหนองผักบุง ชุมชนหนอง
ผักบุง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 455,000.00 454,000.00 

26. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม
วางทอระบายนํ้าและบอพัก คสล. 
ถนนเทศบาล 4 ซอย 4  
ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวาง
กอสราง) 

700,000.00 550,000.00 

27. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ
กรีนวิวล ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 
6  

รายไดจัดเก็บเอง 1,344,000.00 722,000.00 

28. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
ถนนเทศบาล 4 ซอย 2หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 1,440,000.00 810,000.00 

29. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงซอมแซม 

ถนนคสล.บริเวณถนนเทศบาล 1  
แยกซอยเขาชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวาง
กอสราง) 

410,000.00 400,000.00 

30. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
บริเวณซอยบานนางระเบียบ  
ชุมชนสะพานสอง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวาง
กอสราง) 

 

252,000.00 250,800.00 

31. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน  
ชุมชนบานสะพานสอง ซอย 1  
หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 539,000.00 

32. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
พรอมวางทอระบายนํ้าและบอพัก 
คสล. บริเวณซอยบานนางจรญู  
ชุมชนสะพานสอง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวาง
กอสราง) 

1,100,000.00 

 

620,000.00 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 

 

วงเงินตามสัญญา 

33. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงระบบประปา 
บริเวณชุมชนหนองผักบุง  
หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

120,000.00 119,000.00 

34. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการวางทอระบายนํ้าลอดใต
ถนนเทศบาล 5 บริเวณสี่แยก 

หอนาฬิกาหมูท่ี 9  และหมูท่ี  3 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

342,000.00 341,200.00 

35. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอยตรงขามโรงเรียน
อนุบาลสมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ
หมูท่ี  6  

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 499,000.00 

36. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางผนังกันดินพรอม
เทคอนกรีตปากทอระบายนํ้า  
จํานวน 2 จุด บรเิวณเหนือวัด 

ทับกวาง  หมูท่ี  4 

รายไดจัดเก็บเอง 
(อยูระหวางกอสราง) 

200,000.00 198,700.00 

37. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ 

ทอประปาชุมชนดินสองพอง   
หมูท่ี  7 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 121,200.00 

38. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงระบบประปา  
บริเวณชุมชนเกษตรสัมพันธ  
หมูท่ี 10 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 499,000.00 

39. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง  
ความสูง 7.00  เมตร  
บริเวณสํานักสงฆถํ้านาคราช 

ถึงวัดพระโพธิสตัว หมูท่ี 10 

เงินสะสม/เงินทุน
สํารองสะสม 

15,323,000.00 14,750,000.00 

40. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง  
พรอมติดตั้งกลองโทรทัศน 
วงจรปด  บริเวณหอนาฬิกา 
สี่แยกเขามัน 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

2,498,000.00 

 

2,498,000.00 

41. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง  
พรอมติดตั้งกลองโทรทัศน 
วงจรปด  บริเวณถนนมิตรภาพ
ตามถนนเทศบาล 5   
ถึงเสาไฟฟารูปกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

1,570,000.00 1,570,000.00 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 

 

วงเงินตามสัญญา 

42. 
 

การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง  
พรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด  
บริเวณหลังเทศบาลเมืองทับกวาง 
รอบสนามกีฬาถึงถนนเทศบาล 5  
หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

3,090,000.00 3,090,000.00 

43. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งหอถังเก็บนํ้าประปา
บาดาลชุมชนเกษตรสมัพันธ หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

340,000.00 340,000.00 

44. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการกอสรางสะพานขามคลอง  
บริเวณหลังวัดซับบอน  หมูท่ี  5 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

300,000.00 300,000.00 

45. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา 
สูง  12 เมตร บริเวณสายตรวจ 

หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 
(กันเงิน) 

260,000.00 260,000.00 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ อยางมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชน
ในเขตเทศบาล (แผนชุมชน) 

รายไดจัดเก็บเอง 
 

100,000.00 77,150.00 

47. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ อยางมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมและสงเสรมิอาชีพกลุม
สตรีแมบาน (แผนชุมชน) 
 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 81,164.00 

48. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี
ในเขตเทศบาลฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 41,275.00 

49 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงานของคณะกรรมการชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000.00 

 

1,017,490.00 

50 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 491,910.00 

51 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการฟนฟูคณุภาพชีวิตผูสูงอาย ุ รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000.00 824,000.00 

 



-18- 

ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 

 

วงเงินตามสัญญา 

52. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการเบ้ียยังชีพผูพิการ เงินอุดหนุนท่ัวไป 4,742,400.00 3,398,700.00 

53. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ อยางมี
คุณภาพ 

โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 16,424,400.00 13,199,000.00 

54. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนท่ัวไป 132,000.00 

 

80,000.00 

55. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการวันเด็กแหงชาต ิ รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,080.00 

56. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬาภายใน
สํานักงานเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 98,641.00 

57. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการแกไขปญหายาเสพติด 

ในชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 507,258.00 500,858.00 

58. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬานักเรยีน 

ในสังกัดและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ของ ทม.ทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,241.00 

59. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการปนสรางสุข รายไดจัดเก็บเอง 155,000.00 151,025.00 

60. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ  
อยางมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริมการทองเท่ียว รายไดจัดเก็บเอง 2,500,000.00 1,975,000.00 

61. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการฝกอบรมและเขาคาย 

พักแรมลูกเสือเนตรนาร ี
รายไดจัดเก็บเอง 955,700.00 955,700.00 
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62. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

คาอาหารเสรมิ (นม) เงินอุดหนุน 

แบบมี
วัตถุประสงค,

รายไดจัดเก็บเอง 

4,196,840.00 3,317,655.38 

63. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม)  

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

64. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการครูภูมปิญญาทองถ่ิน  

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 8,000.00 

65. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

66. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการคายภาษาอังกฤษ 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

67. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันไหวคร ู
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

68. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

ในโรงเรียน  ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 8,000.00 
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69. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเปดโลกการเรียนรู 
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 65,000.00 65,000.00 

70. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการธนาคารขยะครบวงจร 
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

71. 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันพอแหงชาต ิ 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 
รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

72. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรรมการ
ชุมชน และผูปกครองนักเรียน  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

73. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการปจฉิมนิเทศ รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 40,000.00 

74. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย 

การบริหารสถานศึกษา  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป  1,710,000.00 1,643,363.00 

75. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย 

การบริหารสถานศึกษา  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,793,160.00 1,775,798.00 

76. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการปลูกพืชผักสวนครัว  
(ศพด.ปาไผ) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 8,000.00 
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77. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเปดโลกงานวิชาการปฐมวัย 

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 

78. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการคายลูกเสือเนตรนารีนอย 
(junior scout) (ศพด.ปาไผ) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 10,000.00 

79. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสายใยรักครอบครัว 

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 10,000.00 

80. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม  

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 5,000.00 

81. 
 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันแมแหงชาต ิ

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 10,000.00 

82. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันพอแหงชาติ 
(ศพด.ปาไผ) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.000 10,000.00 

83. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการภูมิปญญาทองถ่ิน 

(ศพด.ปาไผ) 
รายไดจัดเก็บเอง   8,000.0 4,000.00 

84. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดัการประชุมผูปกครอง 
เด็กเล็ก  (ศพด.ปาไผ) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 4,000.00 
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85. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 
 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

86. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการครูภูมปิญญาทองถ่ิน 

ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

87. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

88. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันไหวคร ู
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

89. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

ในโรงเรียน ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 8,000.00 

90. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเปดโลกการเรียนรู 
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 65,000.00 65,000.00 

91. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการประเพณีลอยกระทง รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 456,760.00 

92. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันปใหม รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 97,900.00 
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93. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการบรรพชาสามเณรหมู 
ภาคฤดูรอน 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 498,020.00 

94. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการรดนํ้าขอพรผูสูงอาย ุ รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 348,500.00 

95. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
เขตเทศบาลฯ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 6,722,000.00 6,720,000.00 

96. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 126,000.00 134,170.00 

97. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการธนาคารขยะครบวงจร 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

98. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันพอแหงชาติ  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 

99. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันเฉลมิ 

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เมืองทับกวาง (ศพด.) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 10,000.00 

100. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
รายไดจัดเก็บเอง 1,082,000.00 1,000,000.00 
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101. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

เงินรายได 6,000.00 6,000.00 

102. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ  
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินรายได 6,000.00 6,000.00 

103. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร  
ของร.ร.เทศบาลทับกวาง  1 (สมหุพรอม) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

104. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ของร.ร.เทศบาล 

ทับกวาง  2  (จิตรประไพชาเลต  

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

105. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันแมแหงชาติ   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

106. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันแมแหงชาติ   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

107. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันวิทยาศาสตร  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 

108. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันวิทยาศาสตร  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินรายได 10,000.00 10,000.00 
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109. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กปาไผ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,092,600.00 953,160.00 

110. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กจิตรประไพชาเลต 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 595,800.00 431,100.00 

111. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนและ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 

เมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 92,468.00 

112. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ซอมแซมอาคารเรยีน   
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 

(กันเงิน) 
150,000.00 150,000.00 

113. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ซอมแซมอาคารเรยีน   
ร.ร.เทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 

(กันเงิน) 
150,000.00 150,000.00 

114. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงครักษาความสะอาด  รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 85,000.00 

115. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 74,800.00 

116. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 14,770.00 
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117. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 13,770.00 

118. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษา 
ดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 97,840.00 

119. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันปญหาโรคไขเลือดออก
และโรคปวดขอยุงลาย 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 74,560.00 

120. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคปองกันปญหา 
โรคขาดสารอาหารไอโอดีน 

 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 17,806.00 

121. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันโรคระบาดสัตว รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 28,211.00 

122. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคตดิตอ 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 16,252.00 

123. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคควบคุมและปองกัน 

โรคพิษสุนัขบา 
รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 71,026.00 

124. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหา 
ยาเสพตดิ 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 25,784.00 
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125. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรวมพลังชุมชนเขมแข็ง 
เอาชนะยาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 59,670.00 

126. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิของศูนยประสานงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 1,100.00 

127. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน
เชิงรุกโดยจติอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000.00 1,143,352.00 

128. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 6,440.00 

129. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 
(อถล.) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 60,060.00 

130. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ     
ขึ้ นทะ เ บียน สัตว ตามโครงการ สัตว      
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา  
ลูก เ ธอ เ จ าฟ า จุฬาภรณ ว ลั ย ลั กษณ     
อัครราชกุมารี 

เงินอุดหนุน 55,440.00 55,440.00 

131. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ า     
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

เงินอุดหนุน 280,000.00 277,200.00 

132. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสาธารณสุข และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปศสุัตวเคลื่อนท่ี 

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว   

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,615.00 
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133. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 457,508.00 

134. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมพนักงานลูกจาง 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 44,620.00 

135. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการจดังานวันเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 37,290.00 

136. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการงานรัฐพิธี รายไดจัดเก็บเอง 3,000,000.00 972,538.00 

137. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
(สํานักปลัด) 

รายไดจัดเก็บเอง 1,345,000.00 679,793.94 

138. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
(กองคลัง) 

รายไดจัดเก็บเอง 140,000.00 116,876.40 

139. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
(กองสาธารณสุขฯ) 

รายไดจัดเก็บเอง 827,667.00 700,199.93 

140. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 64,777.78 

141. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
(กองชาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 1,319,066.00 988,119.68 

142 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
(กองการศึกษา) 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000.00 2,247,774.03 
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ลํา 
ดับ 

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ 

 

วงเงินตามสัญญา 

143. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
(กองสวัสดิการสังคม) 

รายไดจัดเก็บเอง 28,500.00 5,596.10 

144. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการขับข่ีปลอดภยัสวมหมวก
นิรภัย100% 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 22,070.00 

145. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 98,630.00 

146. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการอบรมใหความรู กับคณะ
ผู บริหาร  สมา ชิกสภา เทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางของเทศบาลเมือง
ทับกวาง เก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 25,162.00 

147. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

กิจกรรมปลูกฝงจติสาธารณะใหกับ 

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 39,970.00 

148. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  
อปพร. 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 197,970.00 

149. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

ปรับปรุงทางลาดสํานักงานเทศบาล 

เมืองทับกวาง บริเวณประตู
ดานหนา และดานขางและทางเช่ือม 

รายไดจัดเก็บเอง 93,000.00 92,000.00 

150. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการปรับปรุงหองสุขาเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 98,000.00 

151. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต
ดับเพลิงพรอมท่ีพักเวร 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 475,000.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 เปนเงินจํานวน 495,000.- บาท1
            

            

            

            

      

 

 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยรานอาหารนอย หมูท่ี 9 เปนเงินจํานวน 1,386,000.- บาท 

      

 

 

 

 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณถนนเทศบาล 6 ซอย 11 ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3  
เปนเงินจํานวน 500,000.- บาท 

                          

 

โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 บริเวณบานนางละเอียด หมูท่ี 1  
เปนเงินจํานวน 81,000.-บาท 
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 เปนเงินจํานวน 111,360.- บาท 

 

                                                        

 

 

 

โครงการกอสรางขยายถนน คสล. บริเวณทางเขาวัดบานไทย หมูท่ี 3 ขยายถนนท้ังสองขาง 
ขางละ 1.00 เมตร เปนเงินจํานวน 500,000.- บาท 

                                                                         

                                                                                         

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 บริเวณซอยบานหัวนา ซอย 1 

เปนเงินจํานวน 133,000.- บาท 

 

         

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 บริเวณซอยบานหัวนา ซอย 2 

เปนเงินจํานวน 162,000.- บาท 

 

            

 

 
 

โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณบานบุญยพัฒน ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

เปนเงินจํานวน 960,000.- บาท 
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โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยขางโรงเรียนนิคมสงเคราะห 2 ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก ชุมชนหัวเขาเกตุขางฟารมมา หมูท่ี 6 เปนเงินจํานวน 129,600.-บาท 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีตบริเวณชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

จากรานอาหารแอดอินเดียน ถึงหนาซุมประตูวัดบานโปง หมูท่ี 6 เปนเงินจํานวน 990,000.-บาท 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานนางนงนุช ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 

เปนเงินจํานวน 500,000.-บาท 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานนายประกอบ ชุมชนหนองผักบุง 
เปนเงินจํานวน 100,000.-บาท 
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โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณซอยเขาชุมชน หนองบัวบานถึงเทศบาล 1  
ชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 7 เปนเงินจํานวน 2,400,000.-บาท 

             

            

            

            

  

 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 เปนเงินจํานวน 495,000.-บาท 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 บริเวณแยกซอย 6 หมูท่ี 9 เปนเงินจํานวน 86,400.- บาท 

             

  

 

 

 

โครงการปรับปรุงถนน เทศบาล 2 ชวงขามทางรถไฟถึงส่ีแยกโรงเรียนวัดปาไผ หมูท่ี 2  
โดยวิธีลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เปนเงินจํานวน 2,620,000.-บาท 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 2 ชุมชนเพชรไผทองถึงบานนายอรุณพามณี หมูท่ี 2 

เปนเงินจํานวน 500,000.-บาท 
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรไผทอง ซอย 2 หมูท่ี 2 เปนเงินจํานวน 500,000.-บาท 

 

 

 

 

 

โครงการสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยขางวัดหนองผักบุง ชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 7 

เปนเงินจํานวน 455,000.-บาท 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 4 

ชุมชนบานเขามัน  หมูท่ี 1 เปนเงินจํานวน 550,000.-บาท 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณกรีนวิวล ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

เปนเงินจํานวน 722,000.-บาท 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 2 หมูท่ี 1 เปนเงินจํานวน 810,000.-บาท 
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 แยกซอยเขาชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 6 

เปนเงินจํานวน 410,000.-บาท 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานนางระเบียบ ชุมชนสะพานสอง หมูท่ี 7 

เปนเงินจํานวน 252,000.-บาท 

     

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงถนน ชุมชนบานสะพานสอง ซอย 1 หมูท่ี 7 เปนเงินจํานวน 539,000.-บาท 

             

            

            

   

 

โครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 7 เปนเงินจํานวน 120,000.-บาท 

             

  

 

 

 

โครงการกอสรางผนังกันดินพรอมเทคอนกรีตปากทอระบายน้ํา จํานวน 2 จุด บริเวณเหนือวัดทับกวาง 
หมูท่ี 4  เปนเงินจํานวน 200,000.-บาท 
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โครงการกอสรางปรับปรุงระบบทอประปาชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 7  เปนเงินจํานวน 200,000.-บาท 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงคปองกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจําปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงครักษาความสะอาด   ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 
   

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจําปงบประมาณ  2562 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจําปงบประมาณ  2562 
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โครงการรณรงคคัดแยกขยะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย  (Clean Food Good Taste) ประจําปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษาดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร  ประจําปงบประมาณ  2562 

 

 

 

 

 

 

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) 
ประจําปงบประมาณ 2562    
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โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจําปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร  ประจําปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย ประจําปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ 2562 
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โครงการปศุสัตวเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  67  พรรษา 
 

 

 

 

โครงการฝกอบรและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     

                             

โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนในเขตเทศบาล   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

                           โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  2562 
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