ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
************************
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา
๔๘ ทศ กําหนดวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล
โดยไมมีการลงมติและใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา
เทศบาลเปนประจําทุกปและใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล” ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
ไดแถลงนโยบายกอนเขารับหนาที่ตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นั้น
บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ไดจัดทํารายงานการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จเรียบรอยแลว สรุปพอสังเขปดังนี้
ก.ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลเมืองทับกวาง ไดประมาณการรายรับ - รายจาย
รวมทั้งขอมูลการรับจริง – จายจริง ดังนี้
- ประมาณการรายรับ ตั้งไว 203,704,800 บาท รับจริง 255,890,157.15 บาท
- ประมาณการรายจาย ตั้งไว 202,883,764 บาท จายจริง 243,694,754.79 บาท
ข. ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางดานตางๆ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 58 โครงการ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 13 โครงการ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 54 โครงการ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 22 โครงการ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 44 โครงการ
รวมทั้งหมด จํานวน 191 โครงการ
/จึงประกาศ…..

-2จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ.2560

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คําปรารภ
เทศบาลเมืองทับกวาง เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่น
และดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งการพัฒนาหรือการบริหารงานเทศบาลในปจจุบัน
ตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหแนวทางการพัฒนาสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด
และการพัฒนาระดับประเทศ
นับตั้งแตกระผม นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง เลือกตั้งเมื่อวัน
ที่ 9 กุมภาพันธ 255 7
ซึ่งมีคณะผูชวยผูบริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ประกอบดวย
ฝายบริหาร ประกอบดวย
๑. นายบุญสง แดงประเสริฐ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี
๒. ร.ต.กําจัด วันดี ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี
๓. นายสมพงษ หมอนภักดี ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี
๔. นายโกศล จั่วกี่ ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นายสมคิด รุจิจิตร ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖. นางธิดารัตน ขุนทะ ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฝายสภาเทศบาล ประกอบดวย
1. นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
2. นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
3. นายประสพสุข บุดดาพันธ
4. นางสมใจ
คําสัตย
5. นายประพัฒน เผื่อนจันทึก
6. นายประสงค เงินแกว
7. นายธณัท บํารุงราษฎร
8. นายจันที สีมาลา
9. นายแกว ทุยะนา
10. นายใจเพชร สวางเรืองศรี
11. นางวาสนา จิรารัตน
12. นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน
13. นางทิพยวรรณ บุญศิริ
14. นายไพบูลย ชมทวี
15. นายพรมมา นอยเสนา
16. นายวิทยา การะเกตุ
17. นายธวัชชัย ทองเหลือง
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/ไดเขา….

-2ไดเขามาบริหารงานในเทศบาลเมืองทับกวาง โดยตระหนักถึงภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
จากประชาชนใหมาพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารเชิงรุกและโปรงใส โดยเนนให
ประชาชนมีสวนรวมผานทางตัวแทนของประชาชน คือกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ทั้ง ๓ เขต เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะอยางรวดเร็ว
และทั่วถึง เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลประกอบกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดใหกอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอ
สภาเทศบาลและจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป และใหประกาศใหประชาชนทราบดวย
โดยการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไดดําเนินการจัดทํา
เสร็จเรียบรอยแลว
การบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง อาจไมสําเร็จหากปราศจากความรวมมือรวมใจ
การเสียสละ และความวิริยะอุตสาหะ ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาล องคกรตางๆ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางเทศบาลทุกคน ตลอดจนสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในนามของเทศบาลเมืองทับกวาง ขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ทานรอง
ผูวาราชการจังหวัดสระบุรีทุกทาน สวนราชการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
ทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มา ณ โอกาสนี้

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

-3อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง
เทศบาลเมืองทับกวาง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปดเผยขอมูลขาวสาร และหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใตบังคับแหงกฎหมาย
เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
มาตรา ๕๐
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๒) ใหมีการบํารุงทางบกและทางน้ํา
(๓) รักษาความสะอาดของถนน ทางเทา และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
มาตรา ๕๓
(๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๒) ใหมีโรงฆาสัตว
(๓) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
(๔) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๕) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
(๖) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๗) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
ฯลฯ

/มาตรา ๕๔.....

-4มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีตลาดทาเทียบเรือและทาขาม
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฏร
(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
(๑๒) เทศพาณิชย
๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ วาดวยการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖
ใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง
ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
/(๑๓)….

-5(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมการกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒3) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
(๒4) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒5) การผังเมือง
(๒6) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒8) การควบคุมอาคาร
(๒9) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
๓. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย เชน
(๑) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๓) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
และที่แกไขเพิ่มเติม
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๕) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 และที่แกไขเพิ่มเติม
(7) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
/(8) พระราช …..

-6(8) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
(๙) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
(๑๐) พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558
(๑๑) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
(๑๒) พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
ฯลฯ
นอกจากหนาที่ที่เทศบาลตองทําในเขตเทศบาลแลว อาจทํากิจการนอกเขตเทศบาล หรือ
กระทําการรวมกับบุคคลอื่น โดยกิจการนั้นจําเปนตองทําและเปนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ดําเนินตามอํานาจ
หนาที่ภายในเขตเทศบาล ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัด นอกจากนั้นเทศบาลยังมีอํานาจตราเทศบัญญัติ โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย และมีบทลงโทษปรับ
ผูละเมิดไวดวยก็ได แตหามมิใหเกินหนึ่งพันบาท ในการดําเนินการดังกลาวเทศบาลไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา และแผนพัฒนาสามป เพื่อใชแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

นโยบายการบริหารงานและ
แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง

-7-

คําแถลงนโยบาย
ของ นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
แถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
เรียน ทานประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
ผูทรงเกียรติ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตามที่กระผม นายสมหมาย แดงประเสริฐ ไดรับเลือกตั้งเปนน
ายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
ในการเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิต ย ที่ 9 กุมภาพัน ธ 255 7 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง เปนไปตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ คว ามวา “กอนที่นายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ไดกําหนดแนวทางและนโยบา
ยในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวางแลว โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนกฎหมาย ที่เกี่ยวของ โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ใหเจริญกาวหนา ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษาและการกีฬา ดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและดานการ
บริหารจัดการที่ดี จึงขอนําเสนอทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบนโยบายของกระผม
ที่มงุ มั่นจะสรางเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวางเปนหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ
นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมว ลชน องคกรภาคเอกชนและภาคี
เครือขายตาง ๆ เขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน
1.1. พัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ใหเปนเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ไดแกหลักนิติธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคามาประยุกตใชแนวทางการ
ปฏิบัติภายในหนวยงานเพื่อใหบุคลากรและเทศบาลเมืองทับกวาง เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร
กิจการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุข และความพึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของ
การสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
/1.2…..

-81.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผนและรวมตัดสินใจ สงเสริม
ใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชนในการเปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ ทั้งในการรวมบริหารจัดการและรวม
ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน
จัดสรรงบประมาณอยาง
เปนธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความ
ตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพื้นที่
๒. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.1 พัฒนาเสนทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองใหมีสภาพดี มีมาตรฐาน
มีความปลอดภัยแกประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพียงพอตอความตองการของประชาชนและความ
เจริญเติบโตของเมือง
2.๒ ปรับปรุงระบบการระบายน้ําเดิมที่มีอยู ใหดียิ่งขึ้น เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม และระบายน้าํ
ใหดียิ่งขึ้น
2.๓ พัฒนาการใหบริการดานแสงสวาง ไฟฟาสาธารณะระหวางทางในหมูบานตลอดถึงที่
สาธารณะอยางทั่วถึงและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
2.๔ พัฒนา ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกชุมชน
เพื่อการบริการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของใหประชาชนได
รับทราบทั่วถึง
2.5 ดําเนินการปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองใหสอดคลองและรองรับการขยายตัวเมืองอยาง
เหมาะสมรวมถึงการปรับภูมิทัศน ใหสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย
๓. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรม การสรางความสัมพันธ
ของสมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมภาคประชาชนไดแกคณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน
กลุมผูสูงอายุ
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ กลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)
โดยการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการ
อยางทั่วถึง เพื่อใหคนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพื่อเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด
3.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาล เมืองทับกวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เมืองทับกวาง ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ทั้งในดานของบุคลากร ความพรอมของสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอนฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหวางบาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล ใชหลักสูตรแบบทองถิ่นมีสวนรวม
/เสริมสราง.....

-9เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมบทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน
ทั้งนี้มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญาในการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
3.4 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุอาชญากรรม
๓.
5 พัฒนาศักยภาพของกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ใหมีประสิทธิภาพการใชงานสูงสุด
ทั้งนี้เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยใหกับประชาชนทั่วไป
3.6 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับ
การรักษาอยางทันทวงที
3.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการใหไดรับการดูแลอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูดอยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได
๔. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนทางดานการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม สงเสริมใหมีการจัดการขยะอยางถูกวิธี และเปนประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
4.2 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนคนรุนใหมใหรูคุณคาของพลังงา น ใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางถูกวิธีเพื่อลดปญหาสภาวะโลกรอนสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับชุมชนใหตระหนักถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหเด็กและเยาวชนรูวิธีการชวยประหยัดพลังงาน และใชประโยชนจากพลังงาน
ใหคุมคามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงไปสูการลดสภาวะโลกรอน
๕. นโยบายดานเศรษฐกิจ
5.1 สงเสริมและ สนับสนุนการ พัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภา พทองถิ่นปจจุบันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 สงเสริมใหประชาชนอยูในทองถิ่นของตนเอง โดยการ สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของ
ประชาชนในชุมชนในการสรางอาชีพ เพื่อเพิ่ม รายไดใหกับตนเองและชุมชน อีกทั้งยังเปนการสรางความอบอุน
และสรางรั้วเพื่อปองกันภัยใหกับครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง
น
โยบายที่ไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวางนี้ ตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของการบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาล การทํางานอยางซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได สรางความ
เปนธรรมในระบบการบริหารงาน เพื่อประโยชนในการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางใหเจริญรุงเรืองกาวหนา
ทั้งนี้ ดวยการสนับสนุนจากทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวางทุกทานและที่สําคัญอยางยิ่งคือประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ไดใหความไววางใจเลือกขาพเจาเขามาทําหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
ขาพเจาจะนําเอานโยบาย ที่ไดกลาวมานี้มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางใหมีความเจริญ
ในทุกดาน ใหประชาชนอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง ตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวางในวันนี้ ขอขอบคุณครับ
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-11ขอมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองทับกวาง
1. ที่ตั้ง
ที่ตั้งสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอแกงคอ ยหางจากตัวอําเภอ
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสระบุรี โดยอยูหางจากจังหวัด
สระบุรีประมาณ ๒๒ กิโลเมตร
อาณาเขต
เทศบาลเมืองทับกวางมีพื้นที่ ๑๐๑ ตารางกิโลเมตร ตําบลคือตําบลทับกวาง และมีอาณา
เขตติดตอกับพื้นที่ขางเคียงดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดตอกับ
องคการบริหารสวนตําบลตําบลทาคลอ อําเภอแกงคอย
- ทิศใต
ติดตอกับ
องคการบริหารสวนตําบลชําผักแพว
อําเภอแกงคอย
- ทิศตะวันออก ติดตอกับ
องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ
อําเภอมวกเหล็ก
- ทิศตะวันตก ติดตอกับ
องคการบริหารสวนตําบลตาลเดี่ยว
อําเภอแกงคอย
และองคการบริหารสวนตําบลบานปา
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ของเทศบาลเมืองทับกวางสวนใหญเปนพื้นที่ราบสูงและภูเขา
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
อากาศของตําบลทับกวางมีลักษณะ ฤดูรอนคอนขางรอนและในฤดูหนาวจะคอนขางเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด ๔๐ องศาเซลเซียส ต่ําสุด ๒๓.๔ องศาเซลเซียส
2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองทับกวาง มีพื้นที่ 101 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 10 หมูบาน
32 ชุมชน ประกอบดวย
1. ชุมชนบานปาแดง
17. ชุมชนหนองบัวบาน
2. ชุมชนบานเขามัน
18. ชุมชนหนองผักบุง
3. ชุมชนบานใหม (ผาเสด็จ)
19. ชุมชนบานโคกพัฒนา
4. ชุมชนบานริมภู
20. ชุมชนมิตรภาพรวมใจ
5. ชุมชนเพชรไผทอง
21. ชุมชนบานสะพานสอง
6. ชุมชนบานไทย
22. ชุมชนหินดาดพัฒนา
7. ชุมชนหนองปู 93
23. ชุมชนดินสอพอง
8. ชุมชนหนาวัดเขามัน
24. ชุมชนคุมไผทอง
9. ชุมชนบานเหนือวัดทับกวาง
25. ชุมชนเฟองฟา
10. ชุมชนสะพานสาม
26. ชุมชนทับกวาง
11. ชุมชนบานใหม
27. ชุมชนนิคมพัฒนา
12. ชุมชนหัววังยาว
28. ชุมชนเจริญพร
/13.ชุมชน.....

-1213. ชุมชนบานซับบอนพัฒนา
29. ชุมชนบานจัดสรรทับกวาง
14. ชุมชนแผนดินทอง
30. ชุมชนบานถ้ําพัฒนา
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 และมีสถานีอนามัยในเขตเทศบาลจํานวน ๒ แหง คือ
- สถานีอนามัยทับกวาง
- สถานีอนามัยหนองผักบุง

โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่เบิกจาย

(บาท)
(บาท)
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม
1 กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก
950,000 950,000
บริเวณถนนเทศบาล 2 ชุมชนเพชรไผทอง
2

อุดหนุนขยายเขตไฟฟา

4,500,000 4,500,000

3

อุดหนุนขยายเขตประปา

3,500,000 3,500,000

4

กอสรางกําแพงกันดินแบบเรียงหินยาแนวตลิ่ง
ลํารางสาธารณะ บริเวณหลังบานนายประเสริฐ
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา ม.6

150,000 150,000

5

ติดตั้งถังกรองน้ําชนิดเหล็กรูปทรงกระบอก พรอมวัสดุอุปกรณ
สําหรับกรองน้ํา บริเวณหมูที่ 1,3,4,7

450,000 450,000

6

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณชุนชนบานโปงพัฒนา
ม.6

7

ทาสีถังประปาเหล็กรูปแชมเปญ บริเวณซอย 11
ถนนเทศบาล 6 ม.3

8

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. และวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. บริเวณสี่แยกบานโคก
ชุมชนบานโคกพัฒนา ม.7

608,000 608,000

9

ติดตั้งหอถังเก็บน้ําประปาบาดาล บริเวณชุมชนบานถ้ําพัฒนา
ม.10

500,000 500,000

10

กอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 10
ชวงที่ 2 ชุมชนบานไทย

1,080,000 1,080,000

11

กอสรางวางทอระบายน้ําและบอพัก คสล.
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 5 ชุมชนเฟองฟา ม.9

1,550,000 1,550,000

12

ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหนาวัดหนองผักบุง
ถึงแยกชุมชนดินสอพอง ม.7

1,805,000 1,805,000

1,885,000 1,885,000
65,000

65,000

-14ลําดับ
ที่
13
14

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กอสรางถนน คสล. บริเวณบานนางสมเจตน
ชุมชนบานไทย ม.3
กอสรางถนนแอลฟลกติก ชุมชนนิคมพัฒนา หมูที่ 9

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

(บาท)
(บาท)
1,460,000 1,460,000
5,000,000 5,000,000

15

กอสรางถนนลาดยางแอลฟลทติกคอนกรีต
สามแยกซอยขางบานหัวนา ถึงสี่แยกบานโคกพัฒนา หมูที่ 7

3,715,000 3,715,000

16

กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางปราณี
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

17

กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางคําเงิน
ชุมชนบานโคกพัฒนา หมูที่ 7

18

กอสรางถนน คสล. ซอยขางโรงเรียนอนุบาลสมถวิล หมูที่ 6

500,000 500,000

19

ปรับปรุงถนน คสล. ซอยขามฝายชลประทานทับกวาง
ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

500,000 500,000

20

500,000 500,000

21

กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายบัญญัติ
ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่ 7
กอสรางถนน คสล. ซอยแยกเทศบาล 4 ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

470,000 470,000

22

กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางวาสนา ชุมชนหนองปู 93

500,000 500,000

23

กอสราง คสล. ซอยบานนางละเอียด กาญจนา
ชุมชนสะพานสอง หมูที่ 7

310,500 310,500

24

กอสรางถนนลูกรังบานนางโสพิศ วรศักดิ์
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูทื่ 6

250,000 250,000

25

กอสรางถนน คสล. สายแยกถนนเทศบาล 3 ชุมชนหัวเขาเกตุ

500,000 500,000

26

กอสรางถนน คสล. ชุมชนหนองปู 93 ซอย 1 หมูที่ 9

500,000 500,000

27

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยเตาปูน
หมูที่ 9

420,000 420,000

140,000 140,000
90,000

90,000

หมายเหตุ

-15ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่
เบิกจาย

(บาท)
480,000

(บาท)
480,000

28

กอสรางถนน คสล. บริเวณ ซอย 11
ถนนเทศบาล 6 หมูที่ 3

29

กอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานญวณ หมูที่ 8

170,000

170,000

30

ซอมแซมถนน คสล. บริเวณบานนายประสพสุข หมูที่ 3

480,000

480,000

31

เทลาน คสล. บริเวณขางสนามฟุตซอล
หลังสนง.เทศบาลเมืองทับกวาง

500,000

461,000

32

กอสรางถนน คสล. บริเวณขาง หจก.ฉัตรกมล หมูที่ 1

480,000

480,000

33

กอสรางถนน คสล. บริเวณบานนางสุวรรณ หมูที่ 1
ซอยฉัตรกมล

224,000

224,000

34

กอสรางติดตั้งถังประปา ชุมชนสะพานสาม หมูที่ 4

300,000

300,000

35

กอสรางถนน คสล. บริเวณบานนางไฉน
หมูที่ 1 ซอยฉัตรกมล

224,000

224,000

36

กอสรางราวกันตก บริเวณวัดบานโปง หมูที่ 6

400,000

400,000

37

กอสรางรางระบายน้ํา หนาบาน สท.จันที สีมาลา หมูที่ 7

500,000

500,000

38

กอสรางถนน คสล. ซอยบานผูใหญสมาน แกนพุทธา หมูที่ 6

360,000

360,000

39

ปรับปรุงถนน คสล. ทางเขาหมูบานเพชรน้ําหนึ่ง หมูที่ 7

500,000

500,000

40

ปรับปรุงถนน คสล. ซอยหนองบัวบาน
หนาบานนายสัมฤทธิ์ นาคปนคํา หมูที่ 7

330,000

330,000

41

กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางจอมศรี
นาคปนคํา หมูที่ 6

201,600

201,600

42

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณหนาบานนายถนอมศักด
ชุมชนบานโปงพัฒนา ม.6 ถึงชุมชนดินสอพอง หมูที่ 7

500,000

500,000

หมายเหตุ

-16ลําดับ
ที่
43
44
45
46
47
48

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณบริเวณโรงจอดรถดับเพลิง
ดานหลังเทศบาล และอาคารบานพักพนักงาน
กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู บริเวณซอย
นางทองเยี่ยม ศรศรี ชุมชนสะพานสอง หมูที่ 7
ปรับปรุงภูมิทัศนพรอมติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2
ปรับปรุงภูมิทัศนพรอมติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
ชุมชนบานน้ําพุ หมูที่ 10
กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก คสล.
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 6 ชวงบานนางเรณู
ชุมชนเฟองฟา หมูที่ 9
กอสรางถนน คสล. บริเวณเทศบาล 5 ซอย 11
ชุมชนเฟองฟา หมูที่ 9

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

(บาท)
108,000

(บาท)
108,000

465,000

465,000

500,000

500,000

500,000

500,000

300,000

300,000

486,000

486,000

99,000

99,000

49

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยบาน
นางธิดารัตน สุขชื่น หมูที่ 8

50

กอสรางถนน คสล. ซอย 3 ถนนเทศบาล 4
ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1
โครงการกอสรางถนน คสล. เพชรไผทอง ซอย 4
(ชวงที่ 2) ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2

739,200

739,200

175,000

175,000

52

โครงการวางทอระบายน้ําและบอพัก คสล. บริเวณ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) หมูที่ 7

300,000

299,000

53

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูบริเวณ
ซอยนางสายใจ ชุมชนสะพานสอง หมูที่ 7

420,000

420,000

54

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานนายมนัส มาปน หมูที่ 7

414,000

414,000

55

ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด

56

ติดตั้งหอถังเก็บน้ําประปาบาดาล บริเวณสํานักงานเทศบาล
เมืองทับกวาง หมูที่ 9

51

3,296,000
450,000

3,296,000
449,000

หมายเหตุ

-17ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

57

กอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีต ซอยบานหัวนา
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่ 6

58

กอสรางถนน คสล. เทศบาล 6 ซอยขาง หจก.สุทรญาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1 โครงการชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯ (แผนชุมชน)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

(บาท)
400,000

(บาท)
400,000

331,200

331,200

300,000

136,920

2
3
4
5
6

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ

7

โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชนในเขตเทศบาล

100,000

94,980

8

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพกลุมแมบาน

100,000

100,000

9

โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.

40,000 ใชงบประมาณของ

10

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล

50,000

11

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน

800,000

609,065

12

โครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

100,000

100,000

13

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัดและพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ทม.ทับกวาง
โครงการปนสรางสุขป 5

80,000

80,000

50,000

56,480

14

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมอยางมีคุณภาพ
1 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
2
3

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

4

โครงการสายใยรักครอบครัว

100,000
78,000
800,000
14,701,200
3,552,000

1,000,000

73,670
49,000
695,040
7,105,700
1,860,800

กรมพัฒนาชุมชน

35,845

1,000,000

25,000
6,000

25,000
6,000

6,000

6,000

หมายเหตุ

-18ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

(บาท)
21,000

(บาท)
21,000

6,000
5,000
6,000
5,000

6,000
5,000
6,000
5,000

5

คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

6
7
8
9

โครงการปจฉิมนิเทศ
โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการวันแมแหงชาติ
โครงการอาหารเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โครงการวันไหวครู
โครงการวันวิทยาศาสตร
โครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ
โครงการกีฬาสีภายใน
โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน
โครงการเปดโลกการเรียนรู
โครงการธนาคารขยะครบวงจร
โครงการคายภาษาอังกฤษ
โครงการอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม)
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ

5,000
8,000
5,000
20,000
6,000
20,000
5,000
20,000
1,080,000
4,725,920
7,212,000

5,000
8,000
5,000
20,000
6,000
20,000
5,000
20,000
1,019,000
4,056,114
6,759,000

21
22
23

คาอาหารกลางวัน
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ (ศูนย)
โครงการกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง "หนูนอยเกมส"

1,932,000
30,000
35,000

1,524,300
30,000
35,000

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

โครงการเปดโลกงานวิชาการปฐมวัย
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
โครงการวันแมแหงชาติ (ศูนยฯ)
โครงการวันพอแหงชาติ (ศูนยฯ)
โครงการสายใยรักครอบครัว (ศูนย)
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
โครงการคายลูกเสือ เนตรนารีนอย

30,000
80,000
6,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
20,000
20,000

30,000
80,000
6,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
20,000
20,000

หมายเหตุ

-19ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

34
35

โครงการฝกอบรมและเขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

36
37
38
39

โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
โครงการประเพณีสงกรานต
อุดหนุนหนวยงานของภาครัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรม
อันเปนสาธารณประโยชน
คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

40
41

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

(บาท)
1,000,000
200,000

(บาท)
790,464
200,000

100,000
500,000
450,000
50,000

100,000
486,700
343,150
50,000

20,000
150,000

20,000
23,658

121,240

116,140

42

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

43

คาเครื่องแบบนักเรียน

88,640

84,720

44

คาเครื่องอุปกรณการเรียน

83,570

78,530

45

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

497,700

549,500

46

คาใชจายในการพัฒนา / ปรับปรุงหองสมุด

100,000

200,000

47

คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน

50,000

100,000

48
49

คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

16,800
70,000

9,511
27,000

50

คาหนังสือเรียน

129,776

119,747

51

คาใชจายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

80,000

47,486

52

คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.

50,000

50,000

53

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเลต)

583,100

583,100

71,486

174,271

54

หมายเหตุ

-20ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณที่
เบิกจาย

(บาท)
(บาท)
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
1 โครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
100,000
30,750
สิ่งแวดลอม
2 โครงการรณรงครกั ษาความสะอาด
100,000 136,800
3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
100,000
60,350
4

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย

30,000

17,570

5

โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร

30,000

9,565

6

โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษาดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร

100,000

92,390

7

โครงการปองกันปญหาไขเลือดออกและโรคไขปวดขอยุงลาย

80,000

74,640

8

โครงการรณรงคปองกันปญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีน

30,000

16,320

9

โครงการปองกันโรคระบาดสัตว

30,000

26,410

10

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.

600,000

459,675

11

โครงการวัน อสม.

50,000

38,290

12

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

40,000

15,522

13

โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา

80,000

60,790

14

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

530,000

499,581

15

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

100,000

70,420

16

โครงการรวมพลังชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด

120,000

76,470

17

อุดหนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
หนวยงานรัฐหรือเอกชน

469,000

456,800

18

อุดหนุนการดําเนินงานโครงการบูรณาการงบประมาณในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ศป.ปส.อ.แกงคอย)

200,000

80,879

หมายเหตุ

-21ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

19

อุดหนุนการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เพื่อสรางความเขมแข็งในระดับหมูบาน / ตําบล
(ศป.ปส.อ.แกงคอย)

20

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ของศูนยประสานงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

(บาท)
520,000

(บาท)
262,000

30,000

2,200

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1 โครงการพัฒนาบุคคลากรของเทศบาล
600,000 303,010
2

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจาง

100,000

42,760

3

โครงการจัดงานวันเทศบาล

60,000

34,960

4
5

จัดซื้อครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อครุภัณฑ สํานักปลัด

46,000
171,500

46,000
171,500

6

ติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารสํานักงานเทศบาล

268,000

150,700

7

จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย-สากล (รร.)

288,000

287,000

8

จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย-สากล (ศูนย)

270,000

269,000

9

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

200,000

200,000

10

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู

66,000

59,999

11

ติดตั้งเหล็กดัดรอบอาคารเรียนหลังใหม (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จิตรประไพชาเลย,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ)

314,000

312,000

12

กอสรางโรงจอดรถ บริเวณดานหลังสถานธนานุบาล

350,000

349,000

13

กอสรางระบบประปาบาดาลบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1
(สมุหพรอม) ม.7

780,000

639,000

14

จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและทําความสะอาดทอระบายน้ํา

9,400,000

15

โครงการฝกอบรมเทศกิจอาสาจราจร

100,000

49,400

16

โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.

350,000

154,140

4,900,000

หมายเหตุ

-22ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

17

โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(บาท)
150,000

18

จัดซื้อชุดเครื่องชวยหายใจ SCBA

480,000

480,000

19

จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน ชนิดลดอุณหภูมิ

320,000

320,000

20

จัดซื้อเครื่องอัดอากาศใสถัง SCBA พรอมอุปกรณครบชุด

480,000

480,000

21

จัดซื้อตัวสงสัญญาณแมขายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ

80,000

79,500

22

อุดหนุนหนวยงานของภาครัฐหรือองคเอกชนในกิจกรรม
อันเปนสาธารณประโยชน

100,000

100,000

23

งานรัฐพิธี

24

จัดซื้อครุภัณฑกองวิชาการและแผนงาน

214,600

198,600

25

โครงการปรับปรุงหองทะเบียนราษฎร

464,000

463,310

26

จัดซื้อครุภัณฑ หองทะเบียนราษฎร

332,240

331,340

27

จัดซื้อครุภัณฑ กองชาง

28,900

28,900

28

จัดซื้อครุภัณฑ กองการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123,000

123,000

29

กอสรางวางทอระบายน้ําบริเวณหนาสํานักงานเทศบาล
เมืองทับกวาง

500,000

499,000

30

รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย

31

จัดซื้อครุภัณฑกองสวัสดิการสังคม

32
33

3,500,000

4,300,000

(บาท)
25,022

2,446,400

4,300,000

58,000

58,000

จัดซื้อครุภัณฑ กองคลัง

111,200

111,200

จัดซื้อครุภัณฑ เครื่องเลนสนามสําหรับเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา

300,000

300,000

หมายเหตุ

-23ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

(บาท)
500,000

(บาท)
399,000

433,200

433,200

34

กอสรางปายโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

35

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 แหง

36

กั้นหองผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

56,400

56,400

37

ติดตั้งผามานหองกองวิชาการและแผนงาน

11,000

11,000

38

จัดซื้อครุภัณฑ สํานักปลัด

342,400

308,650

39

โครงการกอสรางอาคารจอดรถงานปองกันฯ
และที่พักเวร คสล.

540,000

540,000

40

โครงการกอสรางอาคารจอดรถงานปองกันฯ
และที่พักเวร คสล. 3 ชั้น

4,600,000

41

ติดตั้งเครื่องเสียงหองประชุม ชั้น 4

360,000

359,000

42

กอสรางโรงจอดรถบริเวณดานหลังสํานักงานสถานธนานุบาล

150,000

150,000

43

กอสรางโรงจอดรถหนาหองงานแผนที่ภาษี

130,000

120,000

44

โครงการจัดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10

99,000

98,500

4,600,000

หมายเหตุ

