




































































วันที ่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู ้บ้านเขามัน หมู่ที ่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี                 
โดยมีประชาชนจาก ชุมชนบ้านป่าแดง ชุมชนริมภู ชุมชนบ้านใหม่(ผาเสด็จ) และชุมชนบ้านเขามัน เข้าร่วมการจัดทำแผน
และประชาคมในครั้งนี้ 

 

 



วันที ่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อ่างน้ำใจ หมู ่ที ่ 2 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีประชาชน                   
จาก ชุมชนเพชรไผ่ทอง ร่วมหารือการจัดทำแผนชุมชนร่วมกัน 

 

 

 



วันที ่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบำเพ็ญบุญ (วัดบ้านไทย) หมู่ที ่ 3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี                 
ทั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม จาก 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองปู 93 ชุมชนหน้าวัดเขามัน 
และชุมชนบ้านไทย 

 

 



วันที ่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการชุมชนบ้านสะพานสาม หมู่ที่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
โดยมีประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม จาก ชุมชนบ้านสะพานสาม 

 

 

 



วันที ่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที ่ทำการชุมชนบ้านใหม่ หมู ่ที ่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี                  
โดยมีประชาชนจาก ชุมชนบ้านใหม่ และชุมชนเหนือวัดทับกวาง เข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 

 

 

 



วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการชุมชนหัววังยาว หมู ่ที ่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี          
โดยมีประชาชนจาก ชุมชนหัววังยาว เข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมในครั้งนี้ 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=512705717567836&set=pcb.512707070901034&__cft__%5b0%5d=AZWnwJ77XG5yHo2gR0wO5_bEwzwbZ09OvdqsNEbN0C55QmCjVxwhO7U00TSvazc3mBpSF3xA3KWw6RApSVncBZkhvh1HnSwXPhGN84O3WnZZ2HzcBbTs_M7atD39nVL38nPKPFP3hBXrnKhBtQbYVKJOdytMLaK46aIFLWz-BEsGYeLZ9aHh-xT8AfZRdG1jiLk&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=512705717567836&set=pcb.512707070901034&__cft__%5b0%5d=AZWnwJ77XG5yHo2gR0wO5_bEwzwbZ09OvdqsNEbN0C55QmCjVxwhO7U00TSvazc3mBpSF3xA3KWw6RApSVncBZkhvh1HnSwXPhGN84O3WnZZ2HzcBbTs_M7atD39nVL38nPKPFP3hBXrnKhBtQbYVKJOdytMLaK46aIFLWz-BEsGYeLZ9aHh-xT8AfZRdG1jiLk&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=512705757567832&set=pcb.512707070901034&__cft__%5b0%5d=AZWnwJ77XG5yHo2gR0wO5_bEwzwbZ09OvdqsNEbN0C55QmCjVxwhO7U00TSvazc3mBpSF3xA3KWw6RApSVncBZkhvh1HnSwXPhGN84O3WnZZ2HzcBbTs_M7atD39nVL38nPKPFP3hBXrnKhBtQbYVKJOdytMLaK46aIFLWz-BEsGYeLZ9aHh-xT8AfZRdG1jiLk&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=512705757567832&set=pcb.512707070901034&__cft__%5b0%5d=AZWnwJ77XG5yHo2gR0wO5_bEwzwbZ09OvdqsNEbN0C55QmCjVxwhO7U00TSvazc3mBpSF3xA3KWw6RApSVncBZkhvh1HnSwXPhGN84O3WnZZ2HzcBbTs_M7atD39nVL38nPKPFP3hBXrnKhBtQbYVKJOdytMLaK46aIFLWz-BEsGYeLZ9aHh-xT8AfZRdG1jiLk&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=512705717567836&set=pcb.512707070901034&__cft__%5b0%5d=AZWnwJ77XG5yHo2gR0wO5_bEwzwbZ09OvdqsNEbN0C55QmCjVxwhO7U00TSvazc3mBpSF3xA3KWw6RApSVncBZkhvh1HnSwXPhGN84O3WnZZ2HzcBbTs_M7atD39nVL38nPKPFP3hBXrnKhBtQbYVKJOdytMLaK46aIFLWz-BEsGYeLZ9aHh-xT8AfZRdG1jiLk&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=512706070901134&set=pcb.512707070901034&__cft__%5b0%5d=AZWnwJ77XG5yHo2gR0wO5_bEwzwbZ09OvdqsNEbN0C55QmCjVxwhO7U00TSvazc3mBpSF3xA3KWw6RApSVncBZkhvh1HnSwXPhGN84O3WnZZ2HzcBbTs_M7atD39nVL38nPKPFP3hBXrnKhBtQbYVKJOdytMLaK46aIFLWz-BEsGYeLZ9aHh-xT8AfZRdG1jiLk&__tn__=*bH-R


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที ่ทำการชุมชนบ้านซับบอนพัฒนา หมู ่ท ี ่  5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย            
จังหวัดสระบุรี โดยมีประชาชนจาก ชุมชนบ้านซับบอนพัฒนา เข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมในครั้งนี้ 

 

 
 
 
 



วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการชุมชนแผ่นดินทอง หมู่ที ่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี      
โดยมีประชาชนจาก ชุมชนแผ่นดินทอง เข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมในครั้งนี้ 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=512706070901134&set=pcb.512707070901034&__cft__%5b0%5d=AZWnwJ77XG5yHo2gR0wO5_bEwzwbZ09OvdqsNEbN0C55QmCjVxwhO7U00TSvazc3mBpSF3xA3KWw6RApSVncBZkhvh1HnSwXPhGN84O3WnZZ2HzcBbTs_M7atD39nVL38nPKPFP3hBXrnKhBtQbYVKJOdytMLaK46aIFLWz-BEsGYeLZ9aHh-xT8AfZRdG1jiLk&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=512706070901134&set=pcb.512707070901034&__cft__%5b0%5d=AZWnwJ77XG5yHo2gR0wO5_bEwzwbZ09OvdqsNEbN0C55QmCjVxwhO7U00TSvazc3mBpSF3xA3KWw6RApSVncBZkhvh1HnSwXPhGN84O3WnZZ2HzcBbTs_M7atD39nVL38nPKPFP3hBXrnKhBtQbYVKJOdytMLaK46aIFLWz-BEsGYeLZ9aHh-xT8AfZRdG1jiLk&__tn__=*bH-R


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
โดยมีประชาชนจาก ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา และชุมชนบ้านโป่งพัฒนา จัดทำแผนชุมชนและประชาคมร่วมกันในครั้งนี้ 

 

 

 



วันที ่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดวารุการม (วัดหนองผักบุ้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี        
โดยมีประชาชนจาก ชุมชนในเขตหมู่ท่ี 7 ตำบลทับกวาง ร่วมจัดทำแผนชุมชนและประชาคมเพ่ือนำแผนชุมชนที่ได้ไปจัดทำ
เทศบัญญัติเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 



วันที ่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านผู้นำชุมชนบ้านสะพานสอง หมู่ที่ 7 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
โดยมีประชาชนจาก ชุมชนบ้านสะพานสอง หมู่ที่ 7 ตำบลทับกวาง ร่วมระดมความคิด ในการจัดทำแผนชุมชนร่วมกัน 

 

 

 



วันที ่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดป่าไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีประชาชนจาก 
ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทับกวาง เข้าร่วมการจัดทำแผนและประชาคม ร่วมระดมความคิด เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ในการพัฒนาชุมชนของคนในพื้นที่ 

 

 



วันที ่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนทับกวาง หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง ณ ที่ทำการชุมชนชั่วคราว (หน้าซอยเตาปูน) หมู่ที่ 9 
ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมการจัดทำแผนและประชาคม ร่วมกันหารือ
แนวทางการพัฒนาชุมชน เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของคนในพ้ืนที่ต่อไป 

 

 



วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม ประจำปี
งบประมาณ 2566 ชุมชนเจริญพร หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง ณ ที่ทำการชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมการจัดทำแผนและประชาคม ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาชุมชน เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของคนในพ้ืนที่ต่อไป 

 

 



ว ันที ่  2 ธ ันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จ ัดโครงการจ ัดทำแผนชุมชนและประชาคม          
ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนนิคมพัฒนา หมู ่ที ่ 9 ตำบลทับกวาง ณ ที ่ทำการชุมชน หมู ่ที ่ 9 ตำบลทับกวาง        
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู ้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมการจัดทำแผนและ
ประชาคม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น หารือแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาลต่อไป 

 

 



ว ันที ่  6 ธ ันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จ ัดโครงการจ ัดทำแผนชุมชนและประชาคม           
ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนบ้านจัดสรรทับกวาง หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง ณ ที่ทำการชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง      
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู ้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมการจัดทำแผนและ
ประชาคม 

 

 



วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม ประจำปี
งบประมาณ 2566 ชุมชนเฟื ่องฟ้า หมู ่ที ่ 9 ตำบลทับกวาง ณ ศูนย์สายตรวจประชาชน (อาคารหลังใหม่) หมู ่ที ่ 9       
ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

 

 



ว ันที ่  8 ธ ันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองทับกวาง จ ัดโครงการจ ัดทำแผนชุมชนและประชาคม          
ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา และชุมชนบ้านน้ำพุ หมู่ที่  10 ตำบลทับกวาง ณ    
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

 

 


