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อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

เทศบาลเมืองทับกวาง  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงาน
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง  
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) 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  
        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  โดยกิจการนั้นจําเปนตองทําและเปนกิจการท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่ีดําเนิน         

ตามอํานาจหนาท่ีภายในเขตเทศบาล  ท้ังนี้  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และไดรับอนุมัต ิ    

จากผูวาราชการจังหวัด  นอกจากนั้นเทศบาลยังมีอํานาจตราเทศบัญญัติ  โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายและมี
บทลงโทษปรับ  ผูละเมิดไวดวยก็ได  แตหามมิใหเกินหนึ่งพันบาท  ในการดําเนินการดังกลาวเทศบาลไดจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใชแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารงานและ 
แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-7- 

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 โครงสร า ง พ้ืนฐ าน  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 จัดสรรงบประมาณ        

อยางเปนธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับ
ความตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 

  

๒. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    2.1 พัฒนาเสนทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให  มีสภาพดี มีมาตรฐาน                 

มีความปลอดภัยแกประชาชนและครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี เพียงพอตอความตองการของประชาชนและ    

ความเจริญเติบโตของเมือง  
   2.๒ ปรับปรุงระบบการระบายน้ําเดิมท่ีมีอยูใหดียิ่งข้ึน เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม และระบายน้ํา
ใหดียิ่งข้ึน  
   2.๓ พัฒนาการใหบริการดานแสงสวาง ไฟฟาสาธารณะระหวางทางในหมูบานตลอดถึงท่ี
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 กลุมผูสูงอาย ุ             
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
อุบัติเหตุ อาชญากรรม  
  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 พ่ือลดปญหาสภาวะโลกรอนสรางจิตสํานึกท่ีดี 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  ต้ังม่ันอยูบนพ้ืนฐานของการบริหารงาน  
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. 2563 

ที่ดําเนินการและลงนามในสัญญา 
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โครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 -2565  (เฉพาะป  2563) 
 ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลเมืองทับกวาง มีการใชจายงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมีการอนุมัติงบประมาณ  รวม  193  โครงการ     
เปนเงินจํานวน 158,129,186. บาท และดําเนินการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 162  โครงการ 
เปนจํานวนเงิน 122,770,337.58 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

โครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

โครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 

2563 

โครงการ 
ท่ีดําเนินการจริง 

จํานวน 

โครงการ 
จํานวนเงิน จํานวน

โครงการ 
จํานวนเงิน จํานวน

โครงการ 
จํานวนเงิน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

150 

 

413,490,928.00 

 
64 85,980,136.00 61 84,802,416.88 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตร
ก า ร พั ฒ น า ค น  สั ง ค ม 
เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ 

25 31,602,000.00 20 30,521,400.00 15 7,180,349.00 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา  ศิ ลป วัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน 

56 17,143,865.00 56 14,627,680.00 49 11,948,101.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสาธารณสุข 
และ บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

39 204,455,000.00 32 12,481,931.00 23 10,750,494.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตร
การพัฒนาเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

64 178,703,738.00 21 14,518,039.00 14 8,088,976.70 

334 845,395,531.00 193 158,129,186.00 162 122,77 0,337.58 
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ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 

ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

(โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นท่ีดําเนินการจริง) 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.บรเิวณซอยบานผูใหญยุง  
ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 495,000 448,800  

2 โครงการกอสรางถนน คสล.บรเิวณถนน 

ซอยขางโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2  
แยกซอย 1 ชุมชนบานโปงพัฒนา  หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 328,500 327,500  

3 โครงการกอสรางถนน คสล.บรเิวณซอยขางรานอาหาร
บานผูชวยผูใหญ ชุมชนบานไทย  หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 495,000 493,000  

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานลุงตุย   
ชุมชนเกษตรสมัพันธ  หมูท่ี 10 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000 398,900  

5 โครงการกอสรางถนน คสล.บรเิวณบานซับมะฝอ  
ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 1,488,000 880,000  

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ชุมชนดินสอพอง   
บริเวณซอยบานนางสาวบัวผัด  หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 90,000 89,300  

7 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  คสล.ชุมชนหนองผักบุง
บริเวณหนาบริษัทซันไชน  หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 369,000 359,000  

8 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวย ู

บริเวณซอยบานปาเอียด  ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 498,000  

9 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู  บริเวณ
หมูบานขางหลังวัดปาไผ  ชุมชนเพชรไผทอง  หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 350,000 349,000  

10 โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต   
บริเวณซอยขางรานแมประยรู  ชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 156,000 155,000  

11 โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต   
บริเวณถนน สบ.ถ.12-006   
หนาสํานักปฏิบัติธรรมโพธิปก หมูท่ี 3 และหมูท่ี 6 

 

รายไดจัดเก็บเอง 2,478,400 2,428,000  

12 โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต   
บริเวณถนน สบ.ถ.12-009 เทศบาล 5 ซอย 19 หมูท่ี 3 

 

รายไดจัดเก็บเอง 486,000 485,000  
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

หมายเหตุ 

13 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายนํ้า
และบอพัก คสล.บรเิวณชุมชนสะพานสอง  ซอย 1  
หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 171,000 171,000  

14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอแกงคอย รายไดจัดเก็บเอง 2,554,736 2,554,734.88  

15 อุดหนุนการประปาภมูิภาคมวกเหล็ก รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000 1,546,682  

16 โครงการกอสรางถนน คสล.บรเิวณซอย 

บานนางทองสุข  พงษพา 

รายไดจัดเก็บเอง 118,400 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

17 โครงการกอสรางขยายถนนคสล.เทศบาล 5  
จากสี่แยกหอนาฬิกาถึงชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 495,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

18 โครงการกอสรางถนนคสล. เทศบาล 4 ซอย 4  
ถึงถนน สบ.ถ.1003 สายเจ็ดคต-โปงกอนเสา   
ชุมชนบานเขามัน  หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 2,533,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

19 โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนดินสอพอง   
หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 480,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

20 โครงการกอสรางถนน คสล.ชุมชนหนองผักบุง   
บริเวณซอยบานนางสมพิศ ตุลาชม  หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 375,300 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

21 โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนหินดาดพัฒนา  
หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 478,500 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

22 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 9 บริเวณซอย 

บานนางอํานวย ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 68,400 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

23 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบาน 

นายประเสริฐ จันทรหอมกุล ชุมชนบานซับบอน  
หมูท่ี 5 

รายไดจัดเก็บเอง 195,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

24 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายจําลอง 
รุจิจิตร บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 230,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

25 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณขางหจก.ณวพล 
ทายซอย ชุมชนบานไทย  หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 218,700 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

26 โครงการกอสรางถนนคสล. บรเิวณซอย 

บานนางทองหอ  ชุมชนบานเขามัน  หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 204,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

27 โครงการกอสรางถนน คสล.  บริเวณซอยอําภา  
ชุมชนหนองปู 93  หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 248,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

หมายเหตุ 

28 โครงการกอสรางถนน คสล.บรเิวณตรอก  
น.ต.สน่ัน ยิ้มละไม ถนนเทศบาล 6 ซอย 11  
ชุมชนบานไทย  หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 133,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

29 โครงการกอสรางถนน คสล.บรเิวณถนน 

ซอยขางโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2  
แยกซอย 2 ชุมชนบานโปงพัฒนา  หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 328,500 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณเพชรไผทอง 
ซอย 4 แยกขวา ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 328,500 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

31 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายนํ้า
และบอพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนน
เทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 

รายไดจัดเก็บเอง 5,200,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

32 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบาน 

นายบานเย็น  ชุมชนหนองบัวบาน  หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 101,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

33 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 

กลุมบานรมิเขา  ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 160,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

34 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน คสล.  
บริเวณทอลอดเหลี่ยมถนนเทศบาล6  ฝงตะวันตก   
ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 600,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

35 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ซอยขาง หจก.สุทธญาณ  ถนนเทศบาล 6  หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 94,500 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

36 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.  
ซอยบานนายทรงเดช ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 296,400 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

37 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.  
ซอยอําภารวมใจ 1  ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 1,507,500 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

38 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  คสล. บรเิวณ 

ซอยหมูบานออมเงิน  ชุมชนหัวเขาเกตุ  หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

39 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.  
บริเวณซอยขางโรงเรียนบานหนองผักบุง  
ชุมชนหนองผักบุง  หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 1,480,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

40 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู  
บริเวณหมูบานศภุมงคล  ชุมชนเพชรไผทอง  
หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 250,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

หมาย
เหต ุ

41 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.  
ชุมชนหนองผักบุง  ถึงคอสะพานเขา 

ชุมชนดินสอพอง  หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 1,350,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

42 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

สนามเด็กเลน  ชุมชนหัววังยาว  หมูท่ี 4 

รายไดจัดเก็บเอง 150,360 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

43 โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล.  
บริเวณถนนดานหนา  เทศบาลเมอืงทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 370,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

44 โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. 
พรอมบอพัก คสล. บริเวณดานหนาหมูบานทัตตยิา  
หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 981,300 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

45 โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล.  
พรอมบอพัก คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6  
ฝงตะวันตก จากทอลอดเหลี่ยมคลองบานไทย 
ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 1,820,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

46 โครงการขยายผิวจราจรบริเวณถนนเทศบาล 6 
เช่ือมถนนมิตรภาพ  หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 600,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

47 โครงการขยายพ้ืนท่ีสนามฟุตซอล  
บริเวณอางนํ้าใจ ชุมชนเพชรไผทอง  หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

48 โครงการติดตั้งราวกันตกบรเิวณอางนํ้าใจ   
ชุมชนเพชรไผทอง  หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

49 โครงการเปลี่ยนแปลงถังกรองนํ้าประปา   
ชุมชนบานไทย  ทดแทนของเดิมท่ีชํารุด   
บริเวณซอย 20 ถนนเทศบาล 5 หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 65,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

50 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บรเิวณคุมไผทอง 

ซอย 5 ชุมชนคุมไผทอง  หมูท่ี 8 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

51 โครงการปรับปรุงถนนบรเิวณซอยทางเขา 

ชุมชนดินสอพองถึงหนาวัดหนองผักบุง  หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 830,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

52 โครงการปรับปรุงบอพัก คสล.  เปนฝาเหล็ก 

บริเวณถนนเทศบาล 6 ชุมชนหนองปู 93  หมูท่ี  3 

รายไดจัดเก็บเอง 470,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

53 โครงการปรับปรุงระบบทอประปาบริเวณถนน
เทศบาล 6  ซอย 11  ชุมชนบานไทย  หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

หมายเหตุ 

54 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 

หลังโรงเรียนเทศบาล 2 (จติรประไพชาเลต)   
ถนนเทศบาล 6 หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 1,418,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

55 โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรตี 
พรอมตีเสนจราจร  บริเวณสถานีวิจัยทับกวาง หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

8,892,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

56 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 

บานนางสงัด  ไทยใหญ ชุมชนมิตรภาพรวมใจ   
หมูท่ี 7 

รายไดจัดเก็บเอง 110,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

57 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาเหล็กไฟฟา 

ความสูง  7.00  เมตร  พรอมหลอด แอลอีดี (LED)  
ขนาดไมนอยกวา  150 วัตต  จํานวน 393  ชุด  
และก่ิงโคม ขนาดไมนอยกวา  100 วัตต   
จํานวน  13  ชุด  พรอมตดิตั้งกลองโทรทัศน 
วงจรปดชนิดเครือขาย  จํานวน  55  ชุด   
พรอมอุปกรณบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 35,000,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

58 โครงการติดตั้งกันสาดระบายอากาศ  บริเวณอาคาร
อเนกประสงคหลังสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 120,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

59 โครงการเจาะบอบาดาล  บรเิวณชุมชนหัวเขาเกตุ
พัฒนา  หมูที  6 

รายไดจัดเก็บเอง 220,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

60 โครงการปรับปรุงถนน  คสล. บริเวณ ซอย 11  
ถนนเทศบาล 6  ชุมชนบานไทย  หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

61 โครงการปรับปรุงอางเก็บนํ้าบริเวณอางนํ้าใจ   
ชุมชนเพชรไผทอง  หมูท่ี 2 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

62 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนซอย 

ขางโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2  
แยกซอย 3  ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

รายไดจัดเก็บเอง 328,500 - ไมไดดําเนินการ 

63 โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรตี
บริเวณซอย 11  ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบานไทย   
หมูท่ี 3 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก 

เปลี่ยนเปน 

ถนน คสล. 

64 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
บริเวณซอยจัดสรรทับกวาง  หมูท่ี 9 

รายไดจัดเก็บเอง 2,650,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากปญหา

เทคนิคการ
กอสราง 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงิน 

ตามสัญญา 

หมายเหตุ 

1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายไดจัดเก็บเอง 20,000 16,750  

2 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 

ของคณะกรรมการชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000 941,380  

3 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รายไดจัดเก็บเอง 500,000 391,960  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลฯ รายไดจัดเก็บเอง 50,000 19,120  

5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ รายไดจัดเก็บเอง 1,215,000 1,210,320  

6 โครงการสานสมัพันธครอบครัว รายไดจัดเก็บเอง 30,000 20,485  

7 โครงการอบรมและสงเสรมิอาชีพกลุมสตรีแมบาน รายไดจัดเก็บเอง 100,000 84,800  

8 โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชนในเขตเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 100,000 91,550  

9 โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เงินอุดหนุน 18,013,200 1,468,500 สวนที่เหลือ
กรมบัญชีกลาง 

โอนตรง 

10 โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน 5,491,200 370,800 สวนที่เหลือ
กรมบัญชีกลาง 

โอนตรง 

11 โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุน 132,000 8,500 

 

สวนที่เหลือ
กรมบัญชีกลาง 

โอนตรง 

12 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาติของเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
รายไดจัดเก็บเอง 500,000 467,296  

13 โครงการแขงขันกีฬาสภีายในของเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
รายไดจัดเก็บเอง 100,000 99,888  

14 โครงการสงเสริมการทองเท่ียว รายไดจัดเก็บเอง 2,100,000 1,989,000  

15 โครงการเยี่ยมบานเด็กแรกเกิด รายไดจัดเก็บเอง 20,000 - ดําเนินการแต 
ไมใชงบประมาณ 

16 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอาย ุ รายไดจัดเก็บเอง 50,000 - ไมไดดําเนินการ 

17 โครงการชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 100,000 - ไมไดดําเนินการ 

18 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนโรงเรียนในสังกัดและ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ 

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

19 โครงการสรางภมูิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน 200,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

20 โครงการจดัการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิชุมชน รายไดจัดเก็บเอง 500,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 
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ยุทธศาสตรท่ี  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีต 

           และภูมิปญญาทองถิ่น 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงิน 

ตามสัญญา 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝกอบรมและเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตนาร ี

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  และโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000 958,475  

2 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมหุพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

3 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

4 โครงการครูภูมปิญญาทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมหุพรอม) 
รายไดจัดเก็บเอง 8,000 8,000  

5 โครงการครูภูมปิญญาทองถ่ิน  
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000 5,000  

6 โครงการคายภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมหุพรอม) 
รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

7 โครงการคายลูกเสือเนตรนารีนอย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
รายไดจัดเก็บเอง 20,000 10,000  

8 โครงการจดัประชุมผูปกครองเด็กเล็ก   
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000 4,000  

9 โครงการจดักิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ   
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมหุพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 6,000 6,000  

10 โครงการจดักิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ   
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 6,000 6,000  

11 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณมหิศร 

ภูมิพลราชวรางกูร กิตสิิรสิมบูรณอดุยเดช สยามินทรา 

ธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 10,000  

12 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณมหิศร 

ภูมิพลราชวรางกูร กิตสิิรสิมบูรณอดุยเดช  สยามินทรา 

ธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  
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13 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณมหิศร   
ภูมิพลราชวรางกูร กิตสิิรสิมบูรณอดุยเดช  สยามินทรา 

ธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10.000  

14 โครงการจดังานวันพอแหงชาติ   
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 10,000  

15 โครงการจดังานวันพอแหงชาติ   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

16 โครงการจดังานวันพอแหงชาติ   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

17 โครงการจดังานวันแมแหงชาติ  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 10,000  

18 โครงการจดังานวันแมแหงชาติ   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

19 โครงการจดังานวันแมแหงชาติ   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

20 โครงการธนาคารขยะครบวงจร   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000 5,000  

21 โครงการธนาคารขยะครบวงจร  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000 5,000  

22 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กรรมการชุมชนและผูปกครองนักเรียน   
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมหุพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

23 โครงการปลูกพืชผักสวนครัว 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
รายไดจัดเก็บเอง 8,000 8,000  

24 โครงการเปดโลกการเรียนรู 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมหุพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 65,000 65,000  

25 โครงการเปดโลกการเรียนรู 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 65,000 65,000  

26 โครงการเปดโลกงานวิชาการปฐมวัย   
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 25,000  
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27 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  พนักงานครู
เทศบาล  บุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดเทศบาล 

เมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 128,080 128,070  

28 โครงการภูมิปญญาทองถ่ิน 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
รายไดจัดเก็บเอง 8,000 4,000  

29 โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนเทศบาล 

ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 
รายไดจัดเก็บเอง 8,000 8,000  

30 โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนเทศบาล 

ทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 
รายไดจัดเก็บเอง 8,000 8,000  

31 โครงการวันวิทยาศาสตร   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

32 โครงการวันวิทยาศาสตร   
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

33 โครงการวันไหวคร ู

ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 
รายไดจัดเก็บเอง 5,000 5,000  

34 โครงการวันไหวคร ู

ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 
รายไดจัดเก็บเอง 5,000 5,000  

35 โครงการสงเสริมคณุธรรม – จริยธรรม 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 5,000  

36 โครงการสายใยรักครอบครัว  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 10,000  

37 โครงการสายใยรักครอบครัว  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 10,000  

38 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 

รายไดจัดเก็บเอง 1,706,300 1,370,878  

39 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 2,358,100 1,454,042  

40 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจติรประไพชาเลต 

รายไดจัดเก็บเอง 270,600 194,800  

41 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,120,900 899,240  
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42 โครงการจดังานวันข้ึนปใหม 
 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 89,800  

43 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 

 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 455,516  

44 เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 

 

เงินอุดหนุน 1,924,000 1,521,200  

45 เงินอุดหนุนโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2 

 

เงินอุดหนุน 824,000 693,560  

46 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานซับบอน 

 

เงินอุดหนุน 418,000 361,960  

47 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองผักบุง 

 

เงินอุดหนุน 816,000 724,520  

48 เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปาไผ 
 

เงินอุดหนุน 1,697,000 1,395,400  

49 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง 

 

เงินอุดหนุน 1,527,000 1,283,640  

50 โครงการคายภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 
รายไดจัดเก็บเอง 10,000 - ไมไดดําเนินการ 

 

51 โครงการบรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอน รายไดจัดเก็บเอง 500,000 - ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
สถานการณโรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

52 โครงการปจฉิมนิเทศ รายไดจัดเก็บเอง 40,000  ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
สถานการณโรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

53 โครงการรดนํ้าขอพรผูสูงอาย ุ รายไดจัดเก็บเอง 500,000 - ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
สถานการณโรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

54 โครงการจดังานประเพณตีักบาตรดอกไม รายไดจัดเก็บเอง 100,000 - ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
สถานการณโรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

55 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 - ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
สถานการณโรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

56 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 
 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000 - ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
สถานการณโรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 
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ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                      และส่ิงแวดลอม 
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1 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ 

 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000 40,980  

2 โครงการอาหารสะอาด  รสชาติอรอย 

 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000 14,720  

3 โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร 

 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000 14,790  

4 โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษาดูงาน 

ดานสุขาภบิาลอาหาร 
รายไดจัดเก็บเอง 511,931 511,931  

5 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 

 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000 69,610  

6 โครงการปองกันปญหาโรคไขเลือดออก 

และโรคไขปวดขอยุงลาย 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000 74,480  

7 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคตดิตอ 

 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000 30,000  

8 โครงการนําผูเสพเขาสูระบบการบําบัดรักษา 

 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 - ใชงบ ปปส. 

9 โครงการติดตามชวยเหลือพัฒนาผูผานการบําบัดรักษา 

 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 - ใชงบ ปปส. 

10 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานเชิงรุกโดยจติอาสา
พัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000 1,039,362  

11 โครงการรณรงคปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 

 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 5,679  

12 โครงการปองกันโรคระบาดสัตว 
 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000 29,982  

13 โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000 37,320  

14 โครงการสํารวจขอมลูจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสตัว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ 

สุนัขบาตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

รายไดจัดเก็บเอง 56,000 55,440  

15 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

รายไดจัดเก็บเอง 280,000 277,200  

16 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 

รายไดจัดเก็บเอง 640,000 640,000  
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17 อุดหนุนการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขยาเสพตดิเพ่ือสรางความเขมแข็ง 

ในระดับหมูบาน/ชุมชนตําบลทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 520,000 520,000  

18 อุดหนุนการดําเนินงานโครงการปองกันและ 

แกไขปญหายาเสพติดของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 469,000 469,000  

19 โครงการกอสรางหองเก็บของพรอมท่ีพักคนงาน 
 

รายไดจัดเก็บเอง 1,200,000 1,200,000  

20 โครงการกอสรางโรงพยาบาลสัตว รายไดจัดเก็บเอง 1,500,000 - อยูระหวางการขอใช
ท่ีดินของกรมปศุสัตว 

21 โครงการกอสรางอาคารท่ีพักคนงาน รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000 - อยูระหวางการขอใช
ท่ีดินของกรมปศุสัตว 

22 โครงการจดัซื้ออาหารสําเร็จรูปสําหรับสุนัข/ 

แมวจรจัด 

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 - อยูระหวางการขอใช
ท่ีดินของกรมปศุสัตว 

23 โครงการกอสรางสถานท่ีพักพิงสุนัขและแมว 

ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟาฯกรมพระศร ี

สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

รายไดจัดเก็บเอง 2,720,000 - อยูระหวางการขอใช
ท่ีดินของกรมปศุสัตว 

24 โครงการการมสีวนรวมในการอนุรกัษธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ 

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

25 โครงการรณรงครักษาความสะอาด รายไดจัดเก็บเอง 100,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ 

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

26 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ รายไดจัดเก็บเอง 80,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ 

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

27 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิศูนย
ประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ 

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

หมายเหตุ 

28 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ 

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

29 โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ
เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง  

80,000 

- ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ 

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

30 โครงการสํารวจและจดัทําฐานขอมูล 

แหลงทรัพยากรและโบราณคดีในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ 

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

31 โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก(อถล.) รายไดจัดเก็บเอง  

80,000 

- ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ 

โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

32 เงินบํารุงศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 

เมืองทับกวาง 

 

รายไดจัดเก็บเอง 800,000  ไมไดดําเนินการ 
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 ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ลําดับ

ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงิน 

ตามสัญญา 

หมายเหตุ 

 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

 

รายไดจัดเก็บเอง 700,000 370,140  

2 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมพนักงานและ
ลูกจาง 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 75,270  

3 โครงการงานวันรัฐพิธี 

 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000 1,638,980  

4 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. 
 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000 145,424.70  

5 โครงการใหความรูแกประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 

รายไดจัดเก็บเอง 35,000 25,162  

6 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี  และรัฐพิธี 
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 50,000  

7 ซอมแซมอาคารเรยีนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1  
(สมุหพรอม) 

เงินอุดหนุน 150,000 - กันเงิน 

8 ซอมแซมอาคารเรยีนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

เงินอุดหนุน 150,000 - กันเงิน 

9 โครงการกอสรางโรงจอดรถบรรทุกขยะกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 1,800,000 - กันเงิน 

10 โครงการกอสรางท่ีลางรถบรรทุกขยะ 

 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000 - กันเงิน 

11 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็จิตรประไพชาเลต รายไดจัดเก็บเอง 500,000 87,000  

12 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชาเลต 

รายไดจัดเก็บเอง 720,000 718,000  

13 โครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล บริเวณอาคาร 4 ช้ัน 

  
รายไดจัดเก็บเอง 4,580,000 - กันเงิน 

14 โครงการติดตั้งเสาอากาศวิทยุ แบบ Tower  

ชนิด Self Support ความสูงไมนอยกวา 30 เมตร 
รายไดจัดเก็บเอง 399,500 399,000  

15 งานติดตั้งฟลมกรองแสง อาคารเรยีน 4 ช้ัน 9 
หองเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  
(จิตรประไพชาเลต) 

รายไดจัดเก็บเอง 213,539 - เบิกจายจาก 

คาจางเหมาบริการ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ แหลงท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณ 

วงเงิน 

ตามสัญญา 

หมายเหตุ 

 

16 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภยั รายไดจัดเก็บเอง 150,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ 
โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

 

17 คาจางออกแบบควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน  
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 

 

รายไดจัดเก็บเอง 250,000 - ไมไดดําเนินการ 

 

18 โครงการรณรงคปลูกฝงจิตสาธารณะ 

เพ่ือการตอตานการทุจรติ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 - 

 

 

 

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ 
โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

19 โครงการจดังานวันเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 500,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ 
โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

20 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 

หรือผูบริหารทองถ่ิน 

รายไดจัดเก็บเอง 1,500,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากยังไมมี

ประกาศการเลือกต้ัง 

21 โครงการถนนสีขาว รายไดจัดเก็บเอง 20,000 - ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ 
โรคระบาด 

ไวรัสโคโรนา-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจําป 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสานสัมพันธครอบครัว ประจําป 2563 
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วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมการทองเท่ียวทับกวางคาวบอยซิตี้ ประจําป 2563 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประจําป 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน ประจําป 2563 
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โครงการคัดแยกขยะ ประจําป 2563 

 

 

 

 

 

โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี ดวย หัวใจ” 

ณ ตลาดทับกวาง  ประจําป 2563 
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โครงการปองกันโรคระบาดสัตว ประจําป 2563 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจําป 2563 
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โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานผูใหญยุง  ชุมชนบานไทย  หมูท่ี 3 

งบประมาณ 495,000.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนซอยขางโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2 

แยกซอย 1 ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

งบประมาณ 328,500.-บาท 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานลุงตุย ชุมชนเกษตรสัมพันธ  หมูท่ี 10 

งบประมาณ 400,000.-บาท 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนหนองผักบุง บริเวณหนาบริษัทซันไชน หมูท่ี 3 

งบประมาณ  369,000.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยบานปาเอียด ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 2 

งบประมาณ 500,000.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู บริเวณหมูบานขางหลังวัดปาไผ   
ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2 งบประมาณ 350,000.-บาท 
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โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนดินสอพอง  หมูท่ี 7 

งบประมาณ  480,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายจําลอง รุจิจิตร บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 

งบประมาณ  230,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณขางหจก.ณวพล ทายซอย ชุมชนบานไทย  หมูท่ี 3 

งบประมาณ 218,000  บาท 
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โครงการกอสรางถนนคสล. บริเวณซอยบานนางทองหอ  ชุมชนบานเขามัน  หมูท่ี 1 

งบประมาณ  204,000  บาท 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยกลุมบานริมเขา  ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

งบประมาณ  160,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยบานนายทรงเดช ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

งบประมาณ  296,400  บาท 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. บริเวณซอยหมูบานออมเงิน  ชุมชนหัวเขาเกตุ  หมูท่ี 6 

งบประมาณ  500,000 บาท 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณซอยขางโรงเรียนบานหนองผักบุง ชุมชนหนองผักบุง  หมูท่ี 7 

งบประมาณ  1,480,000  บาท 
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