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บทที่  ๑ 
บทนํา 

  

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕60  มาตร  ๒53  บัญญัติใหในการ
ดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงาน         
ผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ  รวมท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ        
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม    
ของทุกป 
  ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา          
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  
เทศบาลเมืองทับกวางจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน  การจัดทํางบประมาณ  การใชจาย  และผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  ครั้ ง ท่ี  ๑              
(ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕๖1) มาเพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางทราบโดยท่ัวกันตอไป 
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สวนที่  ๒ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  ไดดําเนินการ         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยผูบริหารเทศบาล
เมืองทับกวางไดแตงตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
และจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการดําเนินงานปละ 2 ครั้ง  โดยมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลทําหนาท่ีรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทอง ถ่ินทราบใน ท่ี เปด เผยภายในสิบห าวัน                         
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน       
โดยอยางนอยปละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   กรรมการ 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   กรรมการ 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ งคนทําหนา ท่ีประธานคณะกรรมการและ

คณะกรรมการ  อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   (๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ  ๑๓  ใหยกเลิกขอความใน (๓)  ของขอ ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน    
นับแตวันรายงานและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน         
โดยอยางนอยปละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนการ
ดําเนินงานประจําป  พ.ศ.๒๕๖1  และในกรณีท่ีพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานจะไดพิจารณาแนวทางใน
การแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ  สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  วิธีการติดตามดําเนินงาน  โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  ติดตามการใช
งบประมาณและดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ในความรับผิดชอบและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอม
ท้ังจํานวนงบประมาณท่ีใชจริง  ในชวงหกเดือนแรกของปงบประมาณคือตั้งแตวันท่ี  ๑ ตุลาคม  ๒๕60 –     
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖1    และสรุปเปนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายเทศบาล     
เมืองทับกวางเสนอผูบริหารเทศบาล 
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สวนที่  3 
ผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจําป 2561 

คร้ังที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
 
 

 การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ในปงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดเริ่มดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  (พ.ศ.2560 - 2564) ซ่ึงเปนแผนระยะยาวกําหนดเปาหมายดําเนินการไว 4 ป โดยจัดทําแผนพัฒนา
สี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ,แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       
และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2  เปนกรอบในการดําเนินงาน
และจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงทุกสวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเปาหมายดําเนินการในป 2561                 
ไวจํานวน  321 โครงการ และผูบริหารเทศบาลได พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป             
งบประมาณ พ.ศ .2561   เ พ่ือ ดํา เนินการโครงการ พัฒนาต า งๆ รวม ท้ังสิ้ น  198  โครงการ                           
เปนเงินงบประมาณ  150,371,869  บาท  

การติดตามการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
  เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)    
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1  และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)       
(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 2  ท่ีไดรับงบประมาณในป พ.ศ.2561  จํานวน  198  โครงการ เปนเงินงบประมาณ    
150,371,869  บาท  มีการเบิกจายและดําเนินโครงการแลว  จํานวน  38  โครงการ จํานวนเงิน        
8,921,346  บาท 
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ผลการดําเนินงานโครงการแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561-2564) 
ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

จําแนกยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา

ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

จํานวนโครงการ
ท่ีนํามาตั้ง

งบประมาณ
รายจายประจาํป 

พ.ศ. 2561 

จํานวนโครงการ 

ดําเนินการแลว อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

129 77 0 0.00 9 2.80 68 21.18 

2. ยุทธศาสตรพัฒนาคน สังคม 
เศรษฐกิจอยางมีคณุภาพ 

29 18 5 1.56 5 1.56 8 2.49 

3. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

76 54 14 4.36 13 4.05 27 8.41 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

30 29 16 4.98 1 0.31 12 3.74 

5. ยุทธศาสตรพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

57 20 2 0.62 2 0.62 16 4.98 

รวม 321 198 37 11.53 30 9.35 131 40.81 

 
สรุป 

 โครงการท่ีบรรจไุวในแผนพัฒนาสี่ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  จํานวน 321 โครงการ 
 

 โครงการท่ีนํามาตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  จํานวน 198 โครงการ 
 

 - โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 37 โครงการ 
  คิดเปนรอยละ 11.53 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

 - โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 30 โครงการ 
  คิดเปนรอยละ 9.35 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 131 โครงการ 
  คิดเปนรอยละ 40.81 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 
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ผลการดําเนินงานโครงการแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561-2564) 
ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

จําแนกยุทธศาสตรการพัฒนา 

สรุป 

 โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  งบประมาณ 272,922,518 บาท 
 

 โครงการท่ีนํามาตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 งบประมาณ 150,371,869 บาท 
 

 - โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ งบประมาณ 9,206,286 บาท   

 - โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ งบประมาณ 28,058,964 บาท 

 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ งบประมาณ 81,767,320 บาท 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2561 

งบประมาณ 
ท่ีนํามาตั้ง

งบประมาณ
รายจายประจาํป

งบประมาณ   
พ.ศ.2561 

จํานวนโครงการ 

ดําเนินการแลว อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสรางโครงขาย
คมนาคม 

188,461,220 
 

86,957,620 
 

0 7,769,653 
 

75,399,220 
 

2. ยุทธศาสตรพัฒนาคน สังคม 
เศรษฐกิจอยางมีคณุภาพ 

10,740,000 27,111,600 4,691,885  9,727,200 
 

820,000  

3. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

28,703,165 
 

21,848,549  1,646,290  7,872,111 
 

833,000 
 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาดาน
สาธารณสุข และบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6,875,033 
 

5,231,000  
 

2,469,106  640,000 
 

1,392,000 
 

5. ยุทธศาสตรพัฒนาเสรมิสราง
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

38,143,100 
 

9,223,100  
 

399,005 
 

2,050,000 
 

3,323,100 
 

รวม 272,922,518 150,371,869 9,206,286 28,058,964 81,767,320 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ท่ีดําเนินการเบิกจายงบประมาณแลว  จํานวน   37    โครงการ  งบประมาณ  9,206,286  บาท 

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ เบิกจายจริง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 

 -   
 รวมจํานวน     -     โครงการ - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ 

1 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

1,200,000  959,985  

2 โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (แผนชุมชน) 1,200,000  1,221,550  
3 โครงการวันเด็กแหงชาติ 500,000  487,010  
4 โครงการแขงขันกีฬาสีภายในสํานักงานเทศบาล 100,000  100,000  
5 โครงการสงเสริมการทองเท่ียว 3,000,000  1,923,340  
 รวมจํานวน     5     โครงการ 6,000,000 4,691,885 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น 

1 โครงการฝกอบรมและเขาคายพักแรม 
ลูกเสือ-เนตรนารี 

1,000,000  918,350  

2 โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ิน 8,000  8,000  
3 โครงการคายภาษาอังกฤษ 10,000  10,000  
4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 25,000  25,000  
5 โครงการกีฬาสีภายใน 20,000  20,000  
6 โครงการปจฉิมนเิทศ 10,000  10,000  
7 โครงการกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลเมืองทับกวาง  "หนูนอยเกมส" 
30,000  30,000  

8 โครงการเปดโลกงานวิชาการปฐมวัย 20,000  20,000  
9 โครงการคายลูกเสือ เนตรนารีนอย  20,000  20,000  

10 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง 

10,000  10,000  

11 โครงการวันวิทยาศาสตร โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต) 

10,000  10,000  

12 โครงการกีฬาสีภายใน 15,000  15,000  

13 โครงการประเพณีลอยกระทง 500,000  449,940  

เอกสาร 1 
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ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ เบิกจายจริง 
14 โครงการจัดงานข้ึนปใหม       100,000  100,000  

 รวมจํานวน     14     โครงการ 1,778,000 1,646,290 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ       100,000  37,340  
2 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย         15,000  14,450  
3 โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร         15,000  11,770  
4 โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษาดูงานดาน

สุขาภิบาลอาหาร 
      100,000  91,445  

5 โครงการปองกันปญหาโรคไขเลือดออกและโรคไขปวด
ขอยุงลาย 

        80,000  37,200  

6 โครงการปองกันโรคระบาดสัตว         30,000  23,381  
7 โครงการวัน อสม.         50,000  37,180  
8 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ         40,000  15,652  
9 โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคพิษสนุัขบา         80,000  65,791  

10 โครงการนําผูเสพเขาสูเขาสูระบบการบําบัดรักษา       150,000  ใชงบ ปปส. 
11 โครงการติดตามชวยเหลือพัฒนาผูผานการบําบัดรักษา         50,000  ใชงบ ปปส. 
12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
        20,000  20,000  

13 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิต
อาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

   1,200,000  1,033,727  

14 อุดหนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดของหนวยงานรัฐหรือเอกชน 

      469,000  456,800  

15 โครงการสนับสนุนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
เพ่ือสรางความเข็มแข็งในระดับหมูบาน/ตําบล ประจําป
งบประมาณ 2561 (ศป.ปส.อ.แกงคอย) 

      520,000  520,000  

16 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา 
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

      280,000  104,370 

 รวมจํานวน     16     โครงการ 3,199,000 2,469,106 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1 โครงการงานรัฐพิธี    3,500,000  227,185  
2 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.       350,000  171,820  
 รวมจํานวน     2     โครงการ 3,850,000 399,005 
 รวม 5 ยุทธศาสตร  จํานวน     37     โครงการ 14,827,000 9,206,286 
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โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน  30  โครงการ  งบประมาณ  28,058,964  บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนหนองผักบุง ชุมชนบานหนองผักบุง 
หมูท่ี 7 (ชุมชนหนองผักบุง) 

266,400 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย1 ชุมชนจัดสรรทับกวาง หมูท่ี 9 (ชุมชนจัดสรร
ทับกวาง) 

120,000 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานนางสายทอง อวนดี ชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูท่ี 6 (ชุมชนบานโปงพัฒนา) 

500,000 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานนายวรพงษ ชุมชนคุมไผทอง  
หมูท่ี 8 (ชุมชนคุมไผทอง) 

367,000 

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณคุมไผทอง ซอย 8 ถึงลําราง 
บานนางแดง มะลินทสิงห หมูท่ี 8 (ชุมชนคุมไผทอง)  

610,000 

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

1,125,000 

7 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา 711,253.20 
8 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ บริเวณซอยเตาปูน ชุมชนทับกวาง 

หมูท่ี 9 จํานวน 4 ชุด 
550,000 

9 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ บริเวณหมูท่ี 4 และหมูท่ี 6 3,520,000 
 รวมจํานวน     9    โครงการ 7,769,653.20 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ 

1 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. 40,000  
2 โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ 1,864,000 
3 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7,361,700 
4 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 61,500 
5 โครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 400,000  
 รวมจํานวน     5     โครงการ 9,727,200 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น 

1 คาอาหารเสริม (นม) 1,084,816  
2 โครงการอาหารกลางวัน 471,000  
3 โครงการอาหารกลางวัน 273,000  
4 โครงการอาหารกลางวัน 254,100  
5 โครงการอาหารกลางวัน 372,680  

เอกสาร 2 
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ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม) 

312,475 

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
(จิตรประไพชาเลต) 

213,340 

8 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาต ิ 6,000 
9 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ๓๗๕,๗๐๐ 

10 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูรอน 500,000 
11 โครงการประเพณีสงกรานต 500,000 
12 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 238,000 
13 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล 3,271,000 

 รวมจํานวน     13     โครงการ 7,872,111 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

640,000  

 รวมจํานวน     1     โครงการ 640,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000  
2 ติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองทับกวาง 2,000,000  
 รวมจํานวน     2     โครงการ 2,050,000 
 รวม 5 ยุทธศาสตร  จํานวน     30     โครงการ 28,058,964 
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โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  131  โครงการ  งบประมาณ   81,767,320  บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขายคมนาคม 

1 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกหนองปู 93 ถนนเทศบาล 6 หมูท่ี 3,6    1,500,000  
2 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยเพชรไผทอง 10 หมูท่ี 2  

(ชุมชนเพชรไผทอง) 
180,000 

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพัก บริเวณซอยรานอาหารราณี     
ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 (ชุมชนหนองบัวบาน)  

525,000 

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณสี่แยกเขามัน หมูท่ี 1       
ถึงบริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจร ถนนเทศบาล 3  หมูท่ี6  
(ชุมชนเขามันและชุมชนบานโปงพัฒนา) 

2,205,000 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนเทศบาล 5 หมูท่ี 9 (ชุมชนเฟองฟา) 1,305,800 
6 โครงการกอสรางโครงหลังคาเหล็ก บริเวณลานกีฬาอางน้ําใจชุมชนเพชรไผทอง 

หมูท่ี 2 (ชุมชนเพชรไผทอง) 
2,940,000 

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณบานนายประสาน ชุมชนคุมไผทอง
หมูท่ี 8 (ชุมชนคุมไผทอง)  

223,000 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานนายทวิต ชุมชนคุมไผทอง  
หมูท่ี 8 (ชุมชนคุมไผทอง) 

225,000 

9 โครงการยายถังประปาแชมเปญบริเวณชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 6  
(ชุมชนหนองผักบุง) 

100,000 

10 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 1  
(ชุมชนสะพานสอง)  

330,000 

11 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 2  
(ชุมชนสะพานสอง)  

350,000 

12 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 3 831,000 
13 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายบานถํ้าพระโพธิสัตว ชวงท่ีแยกตัดกับ 

ถนนเทศบาล 3 ท้ัง สองฝง (ชุมชนบานโปงพัฒนา) 
1,560,000 

14 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายบานถํ้าพระโพธิสัตว ชวงสี่แยกตัดกับ 
ถนนเทศบาล 6 ท้ัง 4 สาย (ชุมชนหนองปู 93) 

3,120,000 

15 อุดหนุนขยายเขตประปา 3,500,000 
16 โครงการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ บริเวณประตูทางเขาสํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง 
203,900 

17 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณหนาโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
(สมุหพรอม) ถึงอาคารเรียน 3 ชั้น 

320,000 

เอกสาร 3 
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18 โครงการกอสรางอาคารหลังคาคลุมสนามฟุตซอลหลังสํานักงานเทศบาล 
เมืองทับกวาง  

4,095,000 

19 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยอําภารวมใจ 1  
ชุมชนหนองป ู93    หมูท่ี 3 

1,093,500 
 

20 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยหลังบาน สท.แกว ชุมชนหัวเขาเกตุ  
หมูท่ี 6 

720,000 

21 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต พรอมวางทอระบายน้ํา  
บริเวณซอยแยกถนน สบ.1003 ชุมชนหัวเขาเกต ุ  หมูท่ี 6  

1,900,000 

22 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยหนาบานนายบัญญัติ  
ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 

116,000 

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอยแยกถนนเทศบาล 6 ขาง  หจก. สุนทรญาณ 
ชุมชนหนองป ู หมูท่ี 3  

337,500 

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ชุมชนบานโปงพัฒนา     หมูท่ี 6 500,000 
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยแสงเพชร ชุมชนหินดาด หมูท่ี 7 500,000 
26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 7  500,000 
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยขางวัดหนองผักบุง   หมูท่ี 7 500,000 
28 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานนางโสพิศ วรศักดิ์  

ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 
500,000 

29 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานนางโสภี อวนดี  
ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 

158,000 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานผูใหญสมาน หมูท่ี 6 ชุมชนหัวเขาเกตุ
พัฒนา 

162,000 

31 โครงการซอมแซมถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา ชุมชนดินสอพอง  
หมูท่ี 7 ซอยตรงขามหมูบานแกงคอยเลควิว  

500,000 

32 โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนหนองผักบุง หมูท่ี 7 บริเวณซอยบาน 
นายเหรียญ 

361,000 

33 โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7 บริเวณซอยบาน 
นายสมนึก   จักรพล 

224,000 

34 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 7 บริเวณซอยบาน 
นายสํารวย 

595,000 

35 โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนซอย 9 บริเวณบานนางอํานวย คําเขียว 
ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1  

108,000 

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

771,200 

37 โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1  
ซอยขางรานกวยเตี๋ยวกะลา  

617,600 
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38 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณชุมชนบานปาแดง หมูท่ี 1  
ซอย 3 บริเวณบานนายสุริยนต 

378,000 

39 โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1  ซอย 9  
บริเวณบานนางโม  

226,800 

40 โครงการกอสรางถนน คสล.เทศบาล 5 ซอย 12 (ทายซอย) หมูท่ี 9 122,400 
41 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ชุมชนหัวเขาเกต ุหมูบานออมเงิน หมูท่ี 6 500,000 
42 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง 

ถังเก็บน้ําความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร เครื่องสูบน้ําไฟฟา  
บริเวณชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 

750,000 

43 โครงการกอสรางถนน คสล   สายบานนายวิชิต นางรัตนา ชุมชนบานไทย  
หมูท่ี 3 

1,200,000 

44 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเพชรไผทอง 10-11  
หมูท่ี 2 

700,000 

45 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล พรอมติดตั้งถังเก็บน้ําความจุ 15 ลบ.ม. 
สูง 15 เมตร เครื่องสูบน้ําไฟฟา บริเวณกลุมบานนางรัตนา ชุมชนบานไทย  
หมูท่ี 3 

750,000 

46 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณชุมชนคุมไผทอง ซอย 12 หมูท่ี 8 360,000 
47 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณชุมชนคุมไผทอง ซอย 10 หมูท่ี 8 270,000 
48 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวย ูบริเวณถนนบาน    

สท. ประสงค เงินแกว ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2 
230,000 

49 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวย ูบริเวณวัดปาไผ หมูท่ี 8 480,000 
50 โครงการซอมแซมถนน คสล. บริเวณสามแยกอูชางออยถึง 

บานนายประชัน ประเสริฐสังข 
500,000 

51 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณแยกบานนายเลี่ยม  เอ่ียมคานะ  
ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2 

270,000 

52 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต สถานีวิจัยทับกวาง  
ชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูท่ี 10 

1,613,000 

53 โครงการกอสรางถนน พาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณบานนางอําไพ เก้ือมิตร
ชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูท่ี 3 

959,000 

54 โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณจากหนาวัดทับกวาง 
ถึงท่ีทําการชุมชนหัววังยาว หมูท่ี 4 

4,094,000 

55 โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณสี่แยกเขามัน หมูท่ี 1 ถึง
บริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจร ถนน   สบ.1003 หมูท่ี 6 

3,615,000 

56 โครงการติดตัง้เครื่องออกกําลังกายกลางแจง ชุมชนบานถํ้าพัฒนา หมูท่ี 10 500,000 
57 โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอยบานหัวนา  

ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 
1,119,000 
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58 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 5  
ซอย 18  

500,000 

59 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง  เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7 เมตร  
พรอมหลอด แอล อี ดี (LED)  

18,946,320 

60 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพ้ืนท่ีจุดบริการน้ําประปาขาง
สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง 

250,000 

61 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางโรงเรียนสมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 496,800 
62 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนบานถํ้าพัฒนา หมูท่ี 10 1,155,000 
63 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา ชุมชนบานเขามัน  

ถนนเทศบาล 4 ซอย 4 ชวงท่ี 1 และ ชวงท่ี 2 
500,000 

64 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคุมไผทอง  
ซอย 5 ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8 

57,000 

65 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 5 หมูท่ี 9 86,400 
66 โครงการจางเหมาติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองพลังงาน

แสงอาทิตย  (โซลาเซลล) จํานวน 12 จุด 
222,000 

67 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนทับกวาง ซอยเตาปูน  
ซอย 3 หมูท่ี 9 

371,000 

68 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 ซอย 11  
ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 

500,000 

 รวมจํานวน     68    โครงการ 75,399,220 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ 

1 โครงการชวยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอน ในเขตเทศบาลฯ (แผนชุมชน) 300,000  
2 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนในเขตเทศบาล (แผนชุมชน) 100,000  
3 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบาน (แผนชุมชน) 100,000  
4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล (แผนชุมชน) 50,000  
5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (แผนชุมชน) 100,000  
6 โครงการแขงขันกีฬาพนักงานเทศบาลในเขตจังหวัดสระบุรี 30,000  
5 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัดและพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ทม.ทับกวาง 100,000  
8 โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 40,000  
 รวมจํานวน     8     โครงการ 820,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น 

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเดก็และเยาวชนในเขตเทศบาล 100,000  
2 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 10,000  
3 โครงการวันแมแหงชาติ 10,000  
4 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 10,000  
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5 โครงการวันไหวครู 5,000  
6 โครงการวันวิทยาศาสตร 10,000  
7 โครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 8,000  
8 โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 8,000  
9 โครงการธนาคารขยะครบวงจร 5,000  

10 โครงการวันพอแหงชาติ 10,000  
11 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการชุมชน และ

ผูปกครองนักเรียน 
10,000  

12 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 8,000  
13 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000  
14 โครงการสายใยรักครอบครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง 20,000  
15 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง 20,000  
16 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง 20,000  
17 โครงการภูมิปญญาทองถ่ิน 8,000  
18 โครงการจัดการประชุมผูปกครองเด็กเล็ก 8,000  
19 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  

(จิตรประไพชาเลต) 
10,000  

20 โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ิน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 5,000  
21 โครงการวันแมแหงชาติ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 15,000  
22 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 10,000  
23 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 20,000  
24 โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

 (จิตรประไพชาเลต)) 
8,000  

25 โครงการเปดโลกการเรียนรู 65,000  
26 โครงการประเพณีตักบาตรดอกไม 100,000  
27 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 300,000  

 รวมจํานวน     27     โครงการ 833,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 โครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 100,000 
2 โครงการรณรงครักษาความสะอาด 100,000 
3 โครงการรณรงคปองกันปญหาโรคขาดสารไอโอดีน 10,000  
4 โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด 80,000  
5 โครงการรวมพลังชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด 100,000  
6 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ของศูนยประสานงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดเทศบาลเมืองทับกวาง 
15,000  
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7 โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลแหลงทรัพยากรและโบราณคดีในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง 

50,000  

8 โครงการบูรณาการ งบประมาณในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ประจาํปงบประมาณ 2561 

200,000  

9 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 481,000  
10 โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองทับกวาง 100,000  
11 โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.)  100,000  
12 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

56,000  

 รวมจํานวน     12     โครงการ 1,392,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล    1,000,000  
2 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานลูกจาง 100,000  
3 ตอเติมและดัดแปลงอาคาร 200,000  
4 โครงการอบรมใหความรูกับประชาชน เก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ.2540 
40,000  

5 โครงการซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอมห) 200,000  
6 โครงการซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) 200,000  
7 โครงการขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย   100 % 100,000  
8 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 150,000  
9 อุดหนุนหนวยงานของภาครัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน 
100,000  

10 คาจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก 

200,000  

11 งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน สถ.ศพด.3) ๑๑๘,๗๐๐ 
12 งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน สถ.ศพด.3) ๗๘,๔๐๐ 
13 งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารเรียน 3 ชั้น ๒๔๑,๐๐๐ 
14 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินดวยโปรแกรม

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน LTAX 3000 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
45,000  

15 ปรับปรุงรางระบายน้ํารอบหองน้ําบริการประชาชน 150,000  
16 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมประตู สแตนเลส  400,000  

 รวมจํานวน     16     โครงการ 3,323,100 
 รวม 5 ยุทธศาสตร  จํานวน     137     โครงการ 81,767,320 
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