
 

ประกาศ เทศบาลต าบลทับมา 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

e – Plan 
******************************************* 

 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับมา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลทับมา ดังนี้ 

 

ก. วิสัยทัศน์ 
 บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมสู่อาเซียน 
 

ข. พันธกิจ 
 1. สนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและ
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า   
            3. จัดระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด  พัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีเข้มแข็ง ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            4. บริหารจัดการระบบสาธารณสุข อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            6. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
            7. จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
            8. การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แนวทางท่ี 1 สนับสนุน และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร 
2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้้า 
 แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง /ท่อระบายน้ า ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน พัฒนาและ ปรับปรุงผังเมือง 
 แนวทางท่ี 2 ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
 แนวทางท่ี 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ฝาย คลอง ล าราง และแหล่งน้ า 
 แนวทางท่ี 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน  
 แนวทางท่ี 5 พัฒนาและ ปรับปรุงผังเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางท่ี 2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต  
 แนวทางท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย    
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข   
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 แนวทางท่ี 4 พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม โบราณสถาน ศาสนสถาน 
6.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน 
 แนวทางท่ี 2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
7.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชาชน   
 แนวทางที่ 1 สนับสนุนการ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกล 
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ง. การวางแผน 
 เทศบาลต าบลทับมา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
 เทศบาลต าบลทับมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

1. การพัฒนา

การเมืองการ

บริหารข้อมูล

ข่าวสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

14 6,061,000 13 4,365,000 14 5,535,000 14 2,535,000 14 2,535,000

2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

17 66,175,000 26 50,846,700 65 94,132,803 29 69,618,800 36 68,244,093

3. การพัฒนา

สังคมและคุณภาพ

ชีวิต

22 18,898,000 23 20,921,600 28 23,957,200 29 26,128,000 28 27,344,000

4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

ระบบสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

27 27,770,542 23 18,107,850 32 16,048,400 31 17,402,440 30 19,236,384

5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา 

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

33 13,684,080 31 13,669,798 30 12,806,800 31 12,836,800 30 12,786,800

6. การพัฒนา

เศรษฐและการ

ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

2 350,000 6 350,000 6 490,000 6 490,000 6 490,000

7. การพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

พัฒนาทรัพยาก

มนุษย์

6 25,100,005 5 1,438,000 9 1,603,000 10 1,833,000 8 1,763,000

รวม 121 158,038,627 127 109,698,948 184 154,573,203 150 130,844,040 152 132,399,277

2565
ยุทธศำสตร์

2561 2562 2563 2564
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จ. การจัดท างบประมาณ 
      ผู้บริหารเทศบาลต าบลทับมา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีโครงการ 
ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 110 โครงการ งบประมาณ 176,000,000 บาท สามารถจ าแนก 
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้    

     
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร
งบประมำณ

ตำมข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

13 5,303,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 21 41,679,900

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 23 20,734,135

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

14 13,254,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

28 12,376,650

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์       6 580,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 82,072,315

รวม 110 176,000,000
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลทับมา  มีดังนี้ 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

1 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน 

ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว

รายได้

จัดเก็บเอง

250,000            ส านักปลัดฯ

2 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง รายได้

จัดเก็บเอง

3,300,000          ส านักปลัดฯ

3 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการสนับสนุนการสร้างความ

ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              ส านักปลัดฯ

4 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนก

เทศบาลต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              ส านักปลัดฯ

5 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการประชาสัมพันธ์ผลการ

ด าเนินงานและกิจการของเทศบาล

รายได้

จัดเก็บเอง

400,000            กองวิชาการ

6 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหาร

ตามพระราชบัญัตติการอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ  

ทางราชการ พ.ศ. 2558

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000            กองวิชาการ

7 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ            

การประชาสัมพันธ์ท้องถ่ิน

รายได้

จัดเก็บเอง

200,000            กองวิชาการ

8 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย

ให้กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองวิชาการ

9 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตาม    

พระราชบญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540

รายได้

จัดเก็บเอง

25,000              กองวิชาการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

10 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

สถานท่ีราชการ โครงการจ้างเหมา

บริการท าความสะอาดอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลทับมา และอาคาร

อเนกประสงค์บ้านทับมา หมู่ 4 และ 

ส่ิงปลูกสร้าง

รายได้

จัดเก็บเอง

828,000            ส านักปลัดฯ

11 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองวิชาการ

12 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการสตรีทับมาพัฒนาประชาธิปไตย รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองสวัสดิการฯ

13 การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนผู้น า

ชุมชน

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองสวัสดิการฯ

14 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6 

ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

390,000            กองช่าง

15 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายกรอกใน - สาย 36 

ชุมชนบ้านทับมา หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

5,080,000          กองช่าง

16 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายขนาบ - ยางปีนตอ   

ชุมขนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ท่ี 7       

ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

8,465,000          กองช่าง
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

17 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านใน - สาย 36 

ระยะท่ี 2 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ท่ี 1 

ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

2,788,000          กองช่าง

18 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านในซอย 4 ชุมชน

บ้านขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวหัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

787,000            กองช่าง

19 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสิมเหล็กรอบสนามกีฬา ชุมชนบ้าน

ขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง

 จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

1,167,000          กองช่าง

20 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมมะขาม -

 ระยองยนต์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 

หมู่ท่ี 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

3,811,000          กองช่าง

21 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กและวงาท่อระบาย

น้ าขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสริมเหล็กสายชานเมือง - 

เกาะพรวด หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 3 ต าบล

ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

10,856,000        กองช่าง

22 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยาย

เขตจ าหน่ายไฟฟ้า ถนนสายสะสมสุข 

ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ท่ี 3 ต าบล

ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

102,100            กองช่าง
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

23 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

เคร่ืองจักรกลขนาดเบา ชุมชนบ้านทับ

มา หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

1,472,000          กองช่าง

24 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชุมชน

บ้านทับมา หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา   

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

463,000            กองช่าง

25 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนอนุบาลทับมา ชุมชนบ้านทับมา

 หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

580,000            กองช่าง

26 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงลานจอดรถส าหรับ

ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา ชุมชน

บ้านทับมา หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา   

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

718,000            กองช่าง

27 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย

น้ าประปาภูมิภาคสายรักสกุล ชุมชน

บ้านขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบลทับมา   

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

320,000            กองช่าง

28 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตบอลหญ้า

เทียม ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบล

ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

416,100            กองช่าง 

(เพ่ิมเติม)

29 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต

เสริมเหล็กส าหรับส านักงานเทศบาล

ต าบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ท่ี 4 

ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

1,172,700          กองช่าง 

(เพ่ิมเติม)

30 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการตีเส้นจราจร/ติดต้ังป้ายเตือน

สัญญาณ/การ์ดเลน ถนนในเขต

เทศบาลต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

1,500,000          กองช่าง 

(เพ่ิมเติม)
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

31 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการชุดลอกและก าจัดวัชพืชคลอง

ทับมา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ท่ี 1 ชุมชน

บ้านทับมา หมู่ท่ี 4 ชุมชนบ้านหนอง

มะหาด หมู่ท่ี 3 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 

หมู่ท่ี 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

200,000            กองช่าง 

(เพ่ิมเติม)

32 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชคลอง

หนองโพรง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 

หมู่ท่ี 2 และชุมชนบ้านแหลมทองหลาง

 หมู่ท่ี 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000            กองช่าง 

(เพ่ิมเติม)

33 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.

 ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 

เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สายทาง

สะพานหิน ซอย 1 ชุมชนบ้านสะพาน

หิน หมู่ท่ี 8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

470,000            กองช่าง 

(เพ่ิมเติม)

34 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างราวเหล็กลูกฟูก     

กันอันตราย (GUARD RALL) สายทาง 

รย.ถ. 90049 (ทางเซาะ - เล่ียงเมือง

ระยอง) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม     

หมู่ท่ี 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

158,500            กองช่าง 

(เพ่ิมเติม)

35 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เทศบาลต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

80,000              กองวิชาการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

36 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

อ าเภอเมือง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

รายได้

จัดเก็บเอง

240,000            กองวิชาการ

37 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการจุดบริการประชาชนเพ่ือ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วง

เทศกาลปีใหม่

รายได้

จัดเก็บเอง

60,000              ส านักปลัดฯ

38 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการจุดบริการประชาชนเพ่ือ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วง

เทศกาลสงกรานต์

รายได้

จัดเก็บเอง

60,000              ส านักปลัดฯ

39 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการช่วยเหลือประชาชน รายได้

จัดเก็บเอง

200,000            ส านักปลัดฯ

40 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการเตรียมความพร้อมและ

ป้องกันปัญหาน้ าท่วม

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              ส านักปลัดฯ

41 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

รายได้

จัดเก็บเอง

65,000              ส านักปลัดฯ

42 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

รายได้

จัดเก็บเอง

20,000              ส านักปลัดฯ

43 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

รายได้

จัดเก็บเอง

20,000              ส านักปลัดฯ

44 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับความ

ปลอดภัยทางถนน

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              ส านักปลัดฯ

45 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัย

และการป้องกันสาธารณภัยแก่สถาน

ประกอบการ

รายได้

จัดเก็บเอง

25,000              ส านักปลัดฯ

46 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการครอบครัวล้อมรักอนุรักษ์

ประเพณีไทย

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองสวัสดิการฯ

47 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองสวัสดิการฯ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

48 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัย

สังคม

รายได้

จัดเก็บเอง

300,000            กองสวัสดิการฯ

49 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างาน

ช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน)

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000            กองสวัสดิการฯ

50 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ

พัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

รายได้

จัดเก็บเอง

400,000            กองสวัสดิการฯ

51 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 

สตรีและความรุนแรงในครอบครัว

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองสวัสดิการฯ

52 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000            กองสวัสดิการฯ

53 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนศูนย์เฝ้าระวังยุติ

ความรุนแรงและไกล่เกล่ียประนี 

ประนอมยอมความและศูนย์ยุติความ

รุนแรงต่อหญิงเทศบาลต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองสวัสดิการฯ

54 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รายได้

จัดเก็บเอง

14,400,000        กองสวัสดิการฯ

55 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพคนพิการ รายได้

จัดเก็บเอง

2,688,000          กองสวัสดิการฯ

56 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายได้

จัดเก็บเอง

150,000            กองสวัสดิการฯ

57 การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

โครงการเทศบาลต าบลทับมาพบ

ประชาชน "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 

สร้างรอยย้ิมคืนความสุขให้ประชาชน"

รายได้

จัดเก็บเอง

1,550,000          ส านักปลัดฯ 

(เพ่ิมเติม)

58 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ Big Cleaning Day รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองสาธารณสุขฯ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

59 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการขยะย้ิม รายได้

จัดเก็บเอง

130,000            กองสาธารณสุขฯ

60 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอุปโภค

บริโภคและแหล่งน้ าธรรมชาติ

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองสาธารณสุขฯ

61 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการสร้างจิตส านึกเพ่ิมขีด

ความสามารถของชุมชนในการดูแล

รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในชุมชน

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000            กองสาธารณสุขฯ

62 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ รายได้

จัดเก็บเอง

20,000              กองสาธารณสุขฯ

63 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการขยะสร้างมูลค่าเพ่ือ

ทุนการศึกษา

รายได้

จัดเก็บเอง

20,000              กองสาธารณสุขฯ

64 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูล

ฝอย ต่อเน่ือง 5 ปีงบประมาณ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน 

พ.ศ. 2566

รายได้

จัดเก็บเอง

17,000,000        กองสาธารณสุขฯ

65 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการป้องกันและควบคุมโรค     

พิษสุนัขบ้า

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองสาธารณสุขฯ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

66 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ   

เพ่ิมขีดความสามารถการนวดแผนไทย

รายได้

จัดเก็บเอง

70,000              กองสาธารณสุขฯ

67 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน รายได้

จัดเก็บเอง

360,000            กองสาธารณสุขฯ

68 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการสัตว์ปลอดโภค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า

รายได้

จัดเก็บเอง

36,135              กองสาธารณสุขฯ 

(เพ่ิมเติม)

69 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปรับปรุงภาววะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก

รายได้

จัดเก็บเอง

60,000              กองสาธารณสุขฯ 

(เพ่ิมเติม)

70 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน

รายได้

จัดเก็บเอง

26,000              กองสาธารณสุขฯ 

(เพ่ิมเติม)

71 การพัฒนาการบริหาร

จัดการระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการมหกรรมตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี รายได้

จัดเก็บเอง

74,000              กองสาธารณสุขฯ 

(เพ่ิมเติม)

72 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรกองการศึกษา

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองการศึกษา
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

73 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองการศึกษา

74 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองการศึกษา

75 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ     

การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา

 สังกัดเทศบาลต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

800,000            กองการศึกษา

76 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

60,000              กองการศึกษา

77 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

20,000              กองการศึกษา
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

78 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน รายได้

จัดเก็บเอง

10,000              กองการศึกษา

79 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการวันเด็กแห่งชาติ รายได้

จัดเก็บเอง

200,000            กองการศึกษา

80 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

รายได้

จัดเก็บเอง

2,730,100          กองการศึกษา

1. ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,440,000          

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

20,000              

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของ

โรงเรียนในสังกัด อปท.

19,500              

4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800              

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียน

100,000            

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

50,000              

7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษา

150,000            
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

(ต่อ) 8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก

การอ่านในสถานศึกษา อปท.

50,000              

9. ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว)

612,000            

10. ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 108,000            

11. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน 72,000              

12. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 72,000              

13. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน

154,800            

81 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

712,550            กองการศึกษา

1. ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                490,000            

2. ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว)

171,700            

3. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน 9,000                

4. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 9,000                

5. ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 13,500              

6. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19,350              

82 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการเสริมสร้างสมาธิสร้างปัญญา รายได้

จัดเก็บเอง

10,000              กองการศึกษา
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

83 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียนอนุบาล

ทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

5,000                กองการศึกษา

84 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองการศึกษา

85 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ค่าอาหารเสริมนม รายได้

จัดเก็บเอง

2,900,000          กองการศึกษา

86 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียน

ชุมชนบ้านทับมา เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าอาหารกลางวัน อัตราวันละ 20 บาท

 จ านวน 200 วัน

รายได้

จัดเก็บเอง

2,268,000          กองการศึกษา

87 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน รายได้

จัดเก็บเอง

400,000            กองการศึกษา



20 
 
 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

(ต่อ) 1. เพ่ือจ่านเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ

รายได้

จัดเก็บเอง

200,000            

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซม ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ และ

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ส าหรับ สพด. บ้าน

ทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

200,000            

88 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครการแข่งขันกีฬาประเพณี       

ต าบลทับมา เสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์และต้านยาเสพติด

รายได้

จัดเก็บเอง

400,000            กองการศึกษา

89 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ รายได้

จัดเก็บเอง

200,000            กองการศึกษา

90 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬา

รายได้

จัดเก็บเอง

140,000            กองการศึกษา
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

91 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการประเพณีสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอายุ

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองการศึกษา

92 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถ่ิน      

ต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

400,000            กองการศึกษา

93 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการวันพ่อแห่งชาติ รายได้

จัดเก็บเอง

10,000              กองการศึกษา

94 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการวันแม่แห่งชาติ รายได้

จัดเก็บเอง

350,000            กองการศึกษา

95 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง รายได้

จัดเก็บเอง

400,000            กองการศึกษา
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

96 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน

อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เน่ืองในวันคล้ายวัน   

พระราชสมภพ 2 เมษายน และ

กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของ   

อ าเภอเมืองระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองการศึกษา

97 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จ    

พระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองการศึกษา

98 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนเอกชนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม

ต าบลทับมา โครงการประเพณีท าบุญ 

ว่ิงเกวียนสภาวัฒนธรรมต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

81,000              กองการศึกษา

99 การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการเทศบาลผลไม้และ

ของดีเมืองระยอง

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองการศึกษา

100 การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

โครงการจ้างงานผู้พิการและผู้สูงอายุ รายได้

จัดเก็บเอง

300,000            กองสวัสดิการฯ

101 การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยพ้ืนฐาน

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองสวัสดิการฯ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

รายได้
 งบตามเทศบัญญัติ หน่วยงาน

102 การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

โครงการพัฒนาองค์ความรู้นวัฒกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์และ

มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองสวัสดิการฯ

103 การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ท่ีอยู่ใน

ภาวะยากล าบาก

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองสวัสดิการฯ

104 การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000              กองสวัสดิการฯ

105 การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ

หลวง

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000            ส านักปลัดฯ

106 การพัฒนาการบริหาร

จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"

การสร้างวินัยเก่ียวกับการใช้เงินของส่วน

งานต่างๆ และการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในเทศบาลต าบลทับมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2562"

รายได้

จัดเก็บเอง

40,000              ส านักปลัดฯ

107 การพัฒนาการบริหาร

จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

พัฒนาศักหยภาพของบุคลากรในองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

รายได้

จัดเก็บเอง

500,000            ส านักปลัดฯ

108 การพัฒนาการบริหาร

จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

โครงการเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงานการเงิน

และบัญชีของเทศบาลต าบลทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองคลัง

109 การพัฒนาการบริหาร

จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

โครงการร่วมใจช าระภาษี เพ่ืออนาคตท่ีดี

ของชาวทับมา

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              กองคลัง

110 การพัฒนาการบริหาร

จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

โครงการส ารวจความพึงพอใจ รายได้

จัดเก็บเอง

30,000              ส านักปลัดฯ
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลทับมา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 95 โครงการ  จ านวนเงิน 54,464,377.39 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 89 โครงการ จ านวนเงิน 45,237,033.83 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อสร้างหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 2,341,507.80 13 2,341,507.80 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
แหล่งน้ า 

12          10,623,541.14  6            1,991,065.32  

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 20          19,733,535.00  20          19,733,535.00  

4. การพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้ม 

13            9,632,721.08  13            9,632,721.08  

5. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพฯ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

26          10,957,041.72  26          10,362,273.98  

6. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

6              564,080.00  6              564,080.00  

7. การพัฒนาการบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

5              611,850.65  5              611,850.65  

รวม 95         54,464,277.39  89         45,237,033.83  
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

1 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการสนับสนุน

ศูนย์พระมหาชนก

เทศบาลต าบลทับมา

30,000.00 28,338.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

04/12/2562 1

2 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการสนับสนุน

การเลือกต้ัง

3,300,000.00 346,656.80 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/04/2562 30

3 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการสนับสนุน

การสร้างความ

ปรองดองและ

สมานฉันท์ของคนใน

ชาติ

30,000.00 28,800.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

20/06/2562 1

4 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

จัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลทับมา

30,000.00 30,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

21/01/2562 1

5 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการ

ประชาสัมพันธ์ผล

การด าเนินงานและ

กิจการของเทศบาล

400,000.00 400,000.00 นายวุฒิชัย 

 สุชีพ

24/10/2561 60

6 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 โครงการอบรม

ข้อมูลข่าวสารตาม

พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ.

2540

25,000.00 24,663.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

20/05/2562 1

7 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพบริการ

ตามพระราชบัญญัติการ

อ านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ .ศ.

2558

100,000.00 100,000.00 นายวุฒิชัย 

 สุชีพ

01/11/2561 30
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

8 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการส่งเสริม

ความรู้ด้านกฎหมาย

ให้กับเยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไป

30,000.00 29,250.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

31/05/2562 1

9 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพและ

ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการชุมชน

ผู้น าชุมชน

50,000.00 48,200.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

03/09/2562 1

10 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการสตรีทับมา

พัฒนาประชาธิปไตย

30,000.00 27,600.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

11/03/2562 1

11 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณฯ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว

250,000.00 250,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

28/07/2562 1

12 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการเพ่ิมประ

สิมธิภาพการ

ประชาสัมพันธ์ท้องถ่ิน

200,000.00 200,000.00 นายวฐิต  

กลางนอก

01/09/2561 365

13 1.การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ค่าจ้างเหมาบริการ

ท าความสะอาด

สถานท่ีราชการ 

โครงการจ้างเหมา

บริการท าความ

สะอาดอาคาร

ส านักงานเทศบาล

ต าบลทับมา และ

อาคารอเนกประสงค์

บ้านทับมา หมู่ 4 

และส่ิงปลูกสร้าง

828,000.00 828,000.00 บริษัท เจ

เอสคลีนน่ิง

 จ ากัด

28/9/2561 365
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

14 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยแหลม

ทองหลาง หมู่ท่ี 6 

ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

390,000.00 388,000.00 หจก.ตุลย

ธีการโยธา

5/2/2562 30

15 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พร้อมวางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายกรอก

ใน - สาย 36 ชุมชน

บ้านทับมา หมู่ท่ี 4 

ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

5,080,000.00 4,440,000.00 หจก.หม่ี

เก่ียว 1771

24/9/2562 120

16 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมวางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายขนาบ

 - ยางปีนตอ ชุมขน

บ้านเขาโบสถ์ หมู่ท่ี 7

 ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

8,465,000.00 ยังไม่ได้

ด าเนินการ

17 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมวางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้าน

ใน - สาย 36 ระยะท่ี

 2 ชุมชนบ้านขนาบ 

หมู่ท่ี 1 ต าบลทับมา 

อ าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง

2,788,000     2,085,000.00 หจก.กิจ

สัมพันธ์ 

จ ากัด

28/6/2562 90
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

18 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้าน

ในซอย 4 ชุมชนบ้าน

ขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบล

ทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวหัดระยอง

787,000        786,000.00 หจก.ฟ้า

ใหม่การ

โยธา

29/4/2562 60

19 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กรอบสนาม

กีฬา ชุมชนบ้าน

ขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบล

ทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

1,167,000     925,500.00 บริษัทเพ่ิม

ทรัพย์การ

โยธา

23/8/2562 90

20 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวาง

ท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย

แหลมมะขาม - 

ระยองยนต์ ชุมชน

บ้านแหลมมะขาม 

หมู่ท่ี 2 ต าบลทับมา 

อ าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง

3,811,000     ยังไม่ได้

ด าเนินการ (กัน

เงิน)

21 2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

และวงาท่อระบายน้ า

ขนาด 0.80 เมตร 

พร้อมบ่อพักคอนกรีต

เสริมเหล็กสายชาน

เมือง - เกาะพรวด 

หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 3 

ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

10,856,000   ยังไม่ได้

ด าเนินการ (กัน

เงิน)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

22 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

เงินอุดหนุนส่วน

ราชการ โครงการ

ขยายเขตจ าหน่าย

ไฟฟ้า ถนนสายสะสม

สุข ชุมชนบ้านหนอง

มะหาด หมู่ท่ี 3 

ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

102,100        102,065.32 การไฟฟ้า

ส่วน

ภูมิภาค

จังหวัด

ระยอง

13/11/2561 1

23 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างโรง

จอดรถเคร่ืองจักรกล

ขนาดเบา ชุมชนบ้าน

ทับมา หมู่ท่ี 4 ต าบล

ทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

1,472,000     ยกเลิกโครงการ

(โอนลด)

24 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างโรง

จอรถยนต์ชุมชนบ้าน

ทับมา หมู่ท่ี 4 ต าบล

ทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

463,000        ยกเลิกโครงการ

(โอนลด)

25 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนอนุบาลทับ

มา ชุมชนบ้านทับมา

 หมู่ท่ี 4 ต าบลทับมา

 อ าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง

580,000        554,475.82 บริษัท ซี 

เอ็ม เอ็นจิ

เนียร่ิง

แอนด์คอน

สตรัคช่ัน 

จ ากัด

11/6/2562 90

26 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการปรับปรุง

ลานจอดรถส าหรับ

ส านักงานเทศบาล

ต าบลทับมา ชุมชน

บ้านทับมา หมู่ท่ี 4 

ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

718,000        ยกเลิกโครงการ

(โอนลด)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

27 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

น้ าประปาภูมิภาค

สายรักสกุล ชุมชน

บ้านขนาบ หมู่ท่ี 1 

ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

320,000        กันเงิน ยังไม่ได้

ด าเนินการ (กัน

เงิน)

28 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงพ้ืน

สนามฟุตบอลหญ้า

เทียม ชุมชนบ้าน

ขนาบ หมู่ท่ี 1 ต าบล

ทับมา อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

416,100        415,000.00 บริษัทเพ่ิม

ทรัพย์การ

โยธา จ ากัด

27/8/2562 30

29 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างลาน

จอดรถคอนกรีตเสริม

เหล็กส าหรับ

ส านักงานเทศบาล

ต าบลทับมา ชุมชน

บ้านทับมา หมู่ท่ี 4 

ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

1,172,700     ยังไม่ได้

ด าเนินการ (กัน

เงิน)

30 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการจ้าง

ออกแบบอาคาร

อเนกประสงค์และ

ภูมิทัศน์

5,275,000     ยังไม่ได้

ด าเนินการ (กัน

เงิน)

31 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการชุดลอกและ

ก าจัดวัชพืชคลองทับ

มา ชุมชนบ้านขนาบ

 หมู่ท่ี 1 ชุมชนบ้าน

ทับมา หมู่ท่ี 4 

ชุมชนบ้านหนอง

มะหาด หมู่ท่ี 3 

ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 

หมู่ท่ี 7 ต าบลทับมา 

อ าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง

200,000        200,000.00 หจก.ตุลย

ธีการโยธา

9/8/2562 5



31 
 

 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

32 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการขุดลอกและ

ก าจัดวัชพืชคลอง

หนองโพรง ชุมชน

บ้านแหลมมะขาม 

หมู่ท่ี 2 และชุมชน

บ้านแหลมทองหลาง

 หมู่ท่ี 6 ต าบลทับมา

 อ าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง

100,000        100,000.00 หจก.ตุลย

ธีการโยธา

8/8/2562 3

33 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวาง

ท่อระบายน้ า คสล. 

ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร

 พร้อมบ่อพัก คสล. 

สายทางสะพานหิน 

ซอย 1 ชุมชนบ้าน

สะพานหิน หมู่ท่ี 8 

ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

470,000        470,000.00 บริษัทเพ่ิม

ทรัพย์การ

โยธา จ ากัด

25/9/2562 90

34 2. การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

แหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างราว

เหล็กลูกฟูกกัน

อันตราย (GUARD 

RALL) สายทาง 

รย.ถ. 90049 (ทาง

เซาะ - เล่ียงเมือง

ระยอง) ชุมชนบ้าน

แหลมมะขาม หมู่ท่ี 2

 ต าบลทับมา อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

158,500        157,500.00 บริษัทเพ่ิม

ทรัพย์การ

โยธา จ ากัด

25/9/2562 90

35 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการคลังปัญญา

ผู้สูงอายุต าบลทับมา

50,000.00 50,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/05/2562 1

36 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างนักเรียน

 นักศึกษาท างานช่วง

ปิดภาคเรียน(ภาคฤดู

ร้อน)

100,000.00 47,920.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/04/2562 30

37 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุน

การด าเนินงานศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

100,000.00 100,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/09/2561 365



32 
 

 

 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

38 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรม

และศึกษาดูงานการ

พัฒนาศักยภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุและ

อาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุ

400,000.00 400,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

24/12/2561 1

39 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการครอบครัว

ล้อมรัก อนุรักษ์

ประเพณีไทย

30,000.00 30,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

19/07/2562 1

40 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ยุติ

ความรุนแรงต่อเด็ก 

สตรีและความรุนแรง

ในครอบครัว

30,000.00 27,600.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

06/08/2562 1

41 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการค่ายเยาวชน

ร่วมใจต้านภัยสังคม

300,000.00 300,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

07/05/2562 1

42 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

สนับสนุนศูนย์

ปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามยา

เสพติดเทศบาลต าบล

ทับมา

80,000.00 79,960.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/09/2561 365

43 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการจุดบริการ

ประชาชนเพ่ือ

ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางจราจร

ช่วงเทศกาลปีใหม่

60,000.00 57,300.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

27/12/2561 7

44 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการจุดบริการ

ประชาชนเพ่ือ

ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางจราจร

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

60,000.00 39,200.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

11/04/2562 7
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

45 3.การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม

ความรู้เก่ียวกับภัย

และการป้องกันสา

ธารณภัยแก่สถาน

ประกอบการ

25,000.00 24,565.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

19/06/2562 1

46 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยใน

สถานศึกษา

65,000.00 59,250.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

03/07/2562 1

47 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของ

ศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

240,000.00 240,000.00 ท่ีท าการ

อ าเภอ

เมืองระยอง

31/01/2562 1

48 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุน

ศูนย์เฝ้าระวังยุติ

ความรุนแรงและไกล่

เกล่ียประนีประนอม

ยอมความและศูนย์

ยุติความรุนแรงต่อ

หญิงเทศบาลต าบล

ทับมา

50,000.00 47,600.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

06/08/2562 1

49 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม

ความรู้เก่ียวกับความ

ปลอดภัยทางถนน

30,000.00 29,796.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

03/07/2562 1

50 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการเทศบาล

ต าบลทับมาพบ

ประชาชน "หน่วย

บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 

สร้างรอยย้ิมคืน

ความสุขให้ประชาชน"

1,550,000.00 1,550,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

20/02/2562 1
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

51 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการช่วยเหลือ

ประชาชน

200,000        3,444.00 นายเทียน 

อ่อนแสง

20/9/2562 1

52 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการเตรียมความ

พร้อมและป้องกัน

ปัญหาน้ าท่วม

50,000         ไม่ได้ด าเนินการ

53 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)

20,000         ไม่ได้ด าเนินการ

54 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.)

20,000         ไม่ได้ด าเนินการ

55 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 14,400,000   14,335,960.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

12 เดือน

56 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,688,000     3,180,800.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

12 เดือน

57 3. การพัฒนาสังคมและ

 คุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000        121,500.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

12 เดือน

58 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการ Big 

Cleaning Day

50,000.00 50,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

04/12/2561 1

59 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการขยะย้ิม 130,000.00 99,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/10/2561 365

60 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการสร้าง

จิตส านึกเพ่ิมขีด

ความสามารถของ

ชุมชน ในการดูแล

รักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

100,000.00 96,490.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

03/06/2562 1
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

61 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการเฝ้าระวัง

คุณภาพน้ าอุปโภค 

บริโภคและแหล่งน้ า

ธรรมชาติ

30,000.00 23,754.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/10/2561 365

62 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการจ้างเอกชน

เก็บขนขยะมูลฝอย

17,000,000.00 14,786,730.08 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/10/2561 365

63 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการชุมชนทับ

มาปลอดถังขยะ

20,000.00 19,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

15/06/2562 1

64 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพเพ่ิม

ขีดความสามารถการ

นวดแผนไทย

70,000.00 64,897.25 ผู้รับจ้าง

หลายราย

10/07/2562 1

65 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการขยะสร้าง

มูลค่าเพ่ือ

ทุนการศึกษาเยาวชน

20,000.00 19,990.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/09/2561 1

66 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000.00 40,485.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

21/07/2562 1
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

67 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้า

36,135.00 36,135.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/07/2562 1

68 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการปรับปรุง

ภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก

60,000.00 47,940.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

18/06/2562 1

69 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน

26,000.00 19,160.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/09/2562 1

70 4. การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการมหกรรม

ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี

74,000.00 74,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

22/05/2562 1

71 4.การพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการบริการ

แพทย์ฉุกเฉิน

360,000        ไม่ได้ด าเนินการ

72 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและ        

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและ

บุคลากรกองการศึกษา

30,000.00 22,319.56 ผู้รับจ้าง

หลายราย

25/05/2562 1
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

73 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

จัดหาอาหารเสริม 

(นม) ส าหรับนักเรียน

2,900,000.00 2,635,637.16 สหกรณ์โค

นมวังน้ า

เย็น

01/10/2561 365

74 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการปฐมนิเทศ

ผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลทับมา

60,000.00 60,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

20/04/2562 1

75 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการปฐมนิเทศ

ผู้ปกครองนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านทับมา

20,000.00 19,500.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

20/04/2562 1

76 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ

200,000.00 200,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

02/01/2562 1

77 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการเสริมสมาธิ

สร้างปัญญา

10,000.00 5,700.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

20/07/2562 1

78 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการพัฒนา

ความรู้และทักษะการ

ใช้ภาษาต่างประเทศ

ในสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลต าบลทับมา

1,345,000.00 1,034,290.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/10/2561 365
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

79 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการกีฬาสาน

สามัคคีปฐมวัย

30,000.00 30,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/04/2562 1

80 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียน

อนุบาลทับมา

2,730,100.00 2,660,600.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

11/03/2562 1

81 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ทับมา

712,550.00 710,850.00 ศพด. 01/05/2562 1

82 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

"โครงการลูกเสือน้อย

โรงเรียน

5,000.00 5,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

23/05/2562 1

83 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการหนูน้อย

เรียนรู้สู่โลกกว้าง

50,000.00 19,460.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

11/07/2562 1

84 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการจัดส่ง

นักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬา

140,000.00 7,990.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

23/05/2562 1
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

85 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการแข่งขัน

ฟุตบอลสัมพันธ์

200,000.00 158,095.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

17/04/2562 1

86 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการแข่งขันกีฬา

ประเพณีต าบลทับมา 

เสริมสร้างความ

ปรองดอง สมานฉันท์

และ    ต้านยาเสพติด

400,000.00 400,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

17/04/2562 1

87 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการลาน

วัฒนธรรมวิถีถ่ิน

ต าบลทับมา

400,000.00 394,400.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

21/04/2562 1

88 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการวันแม่

แห่งชาติ

350,000.00 350,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

12/08/2562 1

89 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

"โครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง

400,000.00 400,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

13/11/2561 1
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

90 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการ

ส่งเสริม สนับสนุน

อนุรักษ์มรดกไทยและ

เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี เน่ือง

ในวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพ 2 เมษายน

 และกิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรมของ

อ าเภอเมืองระยอง

ประจ าปี 2560

30,000.00 30,000.00 ท่ีท าการ

อ าเภอ

เมืองระยอง

02/04/2562 1

91 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการจัด

งานวันสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช 

จังหวัดระยอง

30,000.00 30,000.00 อุดหนุน

ส่วนราชการ

25/12/2561 1

92 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการเปิดบ้าน

วิชาการปฐมวัย

30,000.00 30,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

25/05/2562 1

93 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการโรงเรียน

ท้องถ่ินพอเพียง

10,000.00 10,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/09/2562 1
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

94 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส่วน

ราชการ โรงเรียน

ชุมชนบ้านทับมา 

เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าอาหารกลางวัน 

อัตราวันละ 20 บาท 

จ านวน 200 วัน

2,268,000     2,268,000.00 โรงเรียน

ชุมชนวัด

ทับมา

30/10/2561 1

95 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมอาคารเรียน

400,000        200,000.00 หจก.พรหม

เจริญการ

โยธา 

(2006)

24/9/2562 42

96 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการประเพณี

สงกรานต์และวัน

ผู้สูงอายุ

30,000         ไม่ได้ด าเนินการ

97 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

โครงการวันพ่อ

แห่งชาติ

10,000         ไม่ได้ด าเนินการ

98 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการ

เทศกาลผลไม้และ

ของดีจังหวัดระยอง

50,000.00 50,000.00 อุดหนุน

ส่วนราชการ

03/05/2562 1
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

99 5. การพัฒนาและ

ส่งเสริมการศึกษา   

การกีฬา ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนเอกชน

กิจกรรมสภา

วัฒนธรรมต าบลทับ

มา โครงการ

ประเพณีท าบุญว่ิง

เกวียนสภาวัฒนธรรม

ต าบลทับมา

81,000         77,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

8/12/2561 7

100 6. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

 โครงการจ้างงานผู้

พิการและผู้สูงอายุ

300,000.00 288,750.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

15/09/2562 365

101 6. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

 โครงการสนับสนุน

ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ต าบลทับมา

50,000.00 50,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

23/04/2562 1

102 6.การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

 โครงการประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยพ้ืนฐาน

50,000.00 48,800.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

26/02/2562 1

103 6.การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาผู้ท่ีอยู่ในภาวะ

ยากล าบาก

30,000.00 30,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

21/08/2562 1

104 6. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

โครงการเสริมสร้าง

การเรียรรู้ตามรอย

พ่อหลวง

100,000.00 96,530.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

13/03/2562 1

105 6.การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

โครงการพัฒนาองค์

ความรู้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม

ผลิตภัณฑ์และ

มูลค่าเพ่ิมของสินค้า

เกษตร

50,000.00 50,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

23/04/2562 1
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบตำม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันท่ีเซ็น

สัญญำ

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำน

106 7.การพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร "การสร้าง

วินัยการใช้จ่ายเงิน

ของส่วนงานต่างๆ 

และการติดตาม

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน

เทศบาลต าบลทับมา"

 ประจ าปีงบประมาณ

 2562"

40,000.00 33,050.65 ผู้รับจ้าง

หลายราย

25/01/2562 1

107 7.การพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการเพ่ิมพูน

ความรู้ส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวข้องกับงาน

การเงินและบัญชีของ

เทศบาลต าบลทับมา

30,000.00 30,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

07/06/2562 1

108 7.การพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการร่วมใจช าระ

ภาษีเพ่ืออนาคตท่ีดี

ของชาวทับมา

30,000.00 25,000.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

12/02/2562 30

109 7.การพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

แก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างใน

องค์กรให้มี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ

500,000.00 498,800.00 ผู้รับจ้าง

หลายราย

01/09/2561 365

110 7.การพัฒนาการ

บริหารจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการส ารวจความ

พึงพอใจ

30,000         25,000.00 มหาวิทยาลั

ยบูรพา

27/9/2562 1
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
เทศบาลต าบลทับมา 

 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน
งบ

ประมำณ
จ ำนวน

งบ

ประมำณ
จ ำนวน

งบ

ประมำณ
จ ำนวน

งบ

ประมำณ
จ ำนวน

งบ

ประมำณ

1. การ

พัฒนา

การเมือง 

การบริหาร

 ข้อมูล

ข่าวสาร

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

13 4,365,000.00 13 5,303,000.00 13 2,341,507.80 13 2,341,507.80 13 2,341,507.80

2. การ

พัฒนา

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน

26 50,846,700.00 21 41,679,900.00 12 10,623,541.14 6 1,991,065.32   6 1,991,065.32     

3. การ

พัฒนา

สังคมและ

 คุณภาพ

ชีวิต

23 20,921,600.00 23 20,734,135.00 20 19,733,535.00 20 19,733,535.00 20 19,733,535.00   

4. การ

พัฒนาการ

บริหาร

จัดการ

ระบบ

สาธารณสุข

ทรัพยากรธ

รรมชาติ

และ

ส่ิงแวดล้อม

23 18,107,850.00 14 13,254,000.00 13 9,632,721.08   13 9,632,721.08   13 9,632,721.08     

100%
ยุทธ

ศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย
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จ ำนวน
งบ

ประมำณ
จ ำนวน

งบ

ประมำณ
จ ำนวน

งบ

ประมำณ
จ ำนวน

งบ

ประมำณ
จ ำนวน

งบ

ประมำณ

5. การ

พัฒนา

และ

ส่งเสริม

การศึกษา

 การกีฬา 

ศาสนา 

ศิลปะ 

วัฒนธรรม

 ประเพณี

และ  ภูมิ

ปัญญา

ท้องถ่ิน

31 13,669,798.00 28 12,376,650.00 26 10,957,041.72 26 10,362,273.98 26 10,362,273.98   

6. การ

พัฒนา

เศรษฐกิจ

และการ

ท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์

6 350,000.00 6 580,000.00 6 564,080.00      6 564,080.00      6 564,080.00       

7. การ

พัฒนาการ

บริหาร

จัดการ

และ

พัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย์

5 1,438,000.00 5 630,000.00 5 611,850.65      5 611,850.65      5 611,850.65       

รวม 127 109,698,948.00 110 94,557,685.00 95 54,464,277.39 89 45,237,033.83 89 45,237,033.83

100%
ยุทธ

ศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ช.ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลทับมา ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร 
งบประมาณ 250,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562   ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 

 
  

 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง 
งบประมาณ 3,300,000 บาท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ บริเวณในพื้นที่ต าบลทับมา อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 
 - ด าเนินการแล้ว 
 

 โครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

  
  

 โครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนกเทศบาลต้าบลทับมา 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ สวนสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านขนาบ ต าบลทับมา อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานและกิจกรรมของเทศบาล 
งบประมาณ 400,000 บาท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม - 23  ธันวาคม  2561  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา 
  

 

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการตามพระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
งบประมาณ 100,000 บาท 

 
 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น 
งบประมาณ 200,000  
 - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
งบประมาณ 25,000 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 
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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลทับมา 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต าบลทับมา  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

   
 

 โครงการสตรีทับมาพัฒนาประชาธิปไตย 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนผู้น้าชุมชน 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่  30 กันยายน 2562 และ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
ทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เทศบาลต าบลบ้านฉาง ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และศูนย์ฝ่าย
ซ่อมใหญ่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา บมจ. การบินไทย  

   
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมทองหลาง 1 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต้าบล
ทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 390,000 บาท 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรอกใน – สาย 36 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 5,080,000 บาท 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินแบบก่อหนี้) 
 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขนาบ –  
ยางปีนตอ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 8,465,000 บาท 
 -  ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใน –  
สาย 36 ระยะที่ 2 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 2,788,000 บาท 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินแบบก่อหนี้) 
 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านในซอย 4 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  
ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 787,000 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 27 มิถุนายน 2562  

   
 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามกีฬา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  
ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 1,167,000 บาท 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินแบบก่อหนี้) 
 

 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมมะขาม – ระยองยนต์  
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 3,811,000 บาท 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้้าขนาด 0.80 เมตร  
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชานเมือง – เกาะพรวด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 10,856,000 บาท 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
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 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา  
อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 580,000 บาท 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินแบบก่อหนี้) 
 

 โครงการปรับปรุงลานจอดรถส้าหรับส้านักงานเทศบาลต้าบลทับมาท ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  
ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 718,000 บาท 
 - ไม่ได้ด าเนินการ (โอนลด) 
 

 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดเบา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 2 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 1,472,000 บาท 
 - ไม่ได้ด าเนินการ (โอนลด) 
 

 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 463,000 บาท 
 - ไม่ได้ด าเนินการ (โอนลด) 
 

 โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กส้าหรับส้านักงานเทศบาลต้าบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา  
หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 1,172,700 บาท 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์และภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 5,275,000 บาท 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายน้้าประปาภูมิภาคสายรักสกุล ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต้าบลทับมา  
อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 320,000 บาท  
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง (เพิ่มเติม) 
งบประมาณ 416,000 บาท  
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 โครงการชุดลอกและก้าจัดวัชพืชคลองทับมา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 200,000 บาท (เบิกจ่าย) 

   
 

 โครงการขุดลอกและก้าจัดวัชพืชคลองหนองโพรง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 และชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที่ 6 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 100,000 บาท (เบิกจ่าย) 

   
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลต้าบลทับมา 
งบประมาณ 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์สาธิตชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 
งบประมาณ 60,000 บาท เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒  ณ บริเวณถนนทับมา-เขาโบสถ์ 
หมู่ที่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
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 โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
งบประมาณ 60,000 บาท เมื่อวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ณ ถนนทับมา - เขาโบสถ์ หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

   
  

 โครงการช่วยเหลือประชาชน 
งบประมาณ 200,000 บาท ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

   
 

 โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาน้้าท่วม 
งบประมาณ 50,000 บาท  
 - ไม่ได้ด าเนินการ – 
 

 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 
งบประมาณ 65,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 

 
 

 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
งบประมาณ 20,000 บาท  
 - ไม่ได้ด าเนินการ – 
 

 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
งบประมาณ 20,000 บาท  
 - ไม่ได้ด าเนินการ – 
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 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่สถานศึกษา 
งบประมาณ 250,000 บาท เมื่อวันที ่3 กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 

   
 

 โครงการครอบครัวล้อมรักอนุรักษ์ประเพณีไทย 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2562  ณ วัดทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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 โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยสังคม 

งบประมาณ 300,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการจ้านักเรียนนักศึกษาท้างานช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) 
งบประมาณ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา 

   
 

 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 400,000 บาท เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม  2561 และ วันที่ 25-26 ธนัวาคม 2561  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร  
และจังหวัดปทุมธานี 

   
 

 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมวัดทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
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 โครงการสนับสนุนการด้าเนนิงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 100,000 บาท เมื่อเดือน เมษายน - กันยายน 2562  ณ วัดทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการสนับสนุนศูนย์เฝ้าระวังยุติความรุนแรงและไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความและศูนย์ยุติ 
ความรุนแรงต่อหญิงเทศบาลต้าบลทับมา 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการเทศบาลต้าบลทับมาพบประชาชน “หน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้
ประชาชน” 
งบประมาณ 1,550,000 บาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการสร้าง/ ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาส 
งบประมาณ 100,000 บาท เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านเลขที่ 104/3  หมู่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ 
 โครงการ Big Cleaning Day 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทับมา ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการขยะย้ิม 
งบประมาณ 130,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลทับมา 

   
 

 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้้าธรรมชาติ 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อเดือนธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562 ณ บริเวณประปาหมู่บ้านและสะพานใน
พ้ืนที่ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการสร้างจิตส้านึกเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
งบประมาณ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
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 โครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ 
งบประมาณ 20,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มิถนุายน 2562 ณ  ศาลาเอนกประสงค์ ม.3  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

  
 

 โครงการขยะสร้างมูลค่าเพื่อทุนการศึกษา 
งบประมาณ 20,000 บาท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม 

   
 

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ หมู่บ้านเพลินใจทาวน์โฮม  ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง
จังหวัดระยอง  

   
 

 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการนวดแผนไทย 
งบประมาณ 70,000 บาท เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

  
 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
งบประมาณ 360,000 บาท  
 - ไม่ได้ด าเนินการ – 
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 โครงการสัตว์ปลอดโภคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
งบประมาณ 36,135 บาท เมื่อวันที่ เดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2562  ณ พ้ืนที่ต าบลทับมา ทั้ง 8 ชุมชน   

   
 

 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
งบประมาณ 60,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา  อ าเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
งบประมาณ 26,000 บาท เมื่อวันที่ มิถุนายน - กันยายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา  โรงเรียนอนุบาลทับมา  
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา  

   
 

 โครงการมหากรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
งบประมาณ 74,000 บาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรกองการศึกษา 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา   
ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา ต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต้าบลทับมา 
งบประมาณ 800,000 บาท เมื่อวันที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา 
และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนส้าหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา 
งบประมาณ 60,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา 
งบประมาณ 20,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
งบประมาณ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
งบประมาณ 200,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
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 โครงเสริมสร้างสมาธิสร้างปัญญา 
งบประมาณ 10,000 บาท เมื่อวันที่ วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียนอนุบาลทับมา 
งบประมาณ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2562 ณ พัทยาดอลฟิน เวิลด์  ต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอบาง
ละมุง  จังหวัดชลบุรี 

  
 

 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้าบลทับมา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด 
งบประมาณ 400,000 บาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาสวนสุขภาพเทศบาลต าบล
ทับมา บ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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 โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ 
งบประมาณ 200,000 บาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 10 กุมภาพันธ์  2562 ณ สนามกีฬาในเขตพ้ืนที่
ต าบลทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
งบประมาณ 140,000 บาท เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ วัดทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นต้าบลทับมา 
งบประมาณ 400,000 บาท เมื่อวันที่ 19 - ๒๑ เมษายน ๒๕62 ณ วัดทับมา  หมู่ที่ ๔  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
งบประมาณ 10,000 บาท  
 - ไม่ได้ด าเนินการ – 
 



64 
 
 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
งบประมาณ 350,000 บาท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 

 
  

 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
งบประมาณ 400,000 บาท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ณ วัดทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
  
 
  

 
 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 โครงการจ้างงานผู้พิการและผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 300,000 บาท เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนกันยายน  2562  ณ พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพื้นฐาน 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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 โครงการพัฒนาองค์ความรู้นวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลทับมาและที่ท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรชุมชนสะพานหิน ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่อยู่ในภาวะยากล้าบาก 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา  อ าเภอเมือง 
 จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลทับมา 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง อ าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี 

   
 

 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 
งบประมาณ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ 
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างวินัยเกี่ยวกับการใช้เงินของส่วนงานต่างๆ และการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต้าบลทับมา ประจ้าปีงบประมาณ 2562” 
งบประมาณ 40,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคาลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
งบประมาณ 500,000 บาท เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการเพิ่มพูนความรู้ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชีของเทศบาลต้าบลทับมา 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 

   
 

 โครงการร่วมใจช้าระภาษีเพื่ออนาคตที่ดีของชาวทับมา 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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 โครงการส้ารวจความพึงพอใจ 
งบประมาณ 30,000 บาท  
 - ด าเนินการเรียบร้อยแล้วโดยมหาวิทยาลัยบูรพา 
    

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 

จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ เทศบาลต าบลทับมา ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณา 

การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                 ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน  2562 
        
 
 
       (นายประเสริฐ   วงษ์ศรี) 
              นายกเทศมนตรีต าบลทับมา 
 

 

 

 


