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ประกาศเทศบาลต าบลทับมา 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

************************ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2558 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  พ.ศ.2561 ข้อ 13 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ข้อ 14 “(5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” นั้น 

เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13(3)    
เทศบาลต าบลทับมา จึงขอประกาศรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลทับมา ดังนี้    

ก วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลทับมา  
“ บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน ”   
ข พันธะกิจของเทศบาลต าบลทับมา  
    1) สนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     

พระประมุขและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ า  
     3) จัดระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาและสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีเข้มแข็ง ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     4) บริหารจัดการระบบสาธารณสุข อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     6) ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
     7) จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดท าและ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา 

เทศบาลต าบลทับมาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางท่ี 1  สนับสนุน และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
แนวทางท่ี 2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร  
2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 
แนวทางท่ี 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 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
แนวทางท่ี 2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต  
แนวทางท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  
4.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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 ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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   
แนวทางท่ี 1 สนับสนุนการ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกล  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา 

 



 

การวางแผน 
 เทศบาลต าบลทับมา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีต าบล ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  

เทศบาลต าบลทับมา ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
255 9  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวม  
788 โครงการ งบประมาณ  1,282,733,494  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านว
น 

งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนา
การเมือง การบริหาร 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19 9,425,000 16 6,624,000 13 6,390,000 14 6,360,000 

2.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และ
แหล่งน้ า 

74 159,153,310 34 111,024,800 21 49,787,500 28 162,709,3 60 

3.ด้านการพัฒนาสังคม
และ คุณภาพชีวิต 

31 19,448,000 32 21,661,600 32 23,867,200 31 25,978,000 

4.ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบ
สาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

17 30,970,000 9 16,100,000 9 16,100,000 7 16,020,000 

5.ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27 11,374,980 29 11,497,180 30 11,548,380 30 11,591,680 

6. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5 430,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 

7. ด้านการบริหาร
จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

130 3,010,000 12 3,630,000 9 3,510,000 9 3,510,000 

รวม 303 233,811,920 137 171,017,580 121 111,638,080 124 226,639,040 

 
 



 

การจัดท างบประมาณ 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลทับมา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256 1 เมื่อวันที่ 
7 กันยายน 255 9  โดยเทศบาลน าโครงการจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.256 1-2564   
มาด าเนินการ โดยบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ  งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1 จ านวน 183  โครงการ  งบประมาณ  170,000,000.- บาท  คิดเป็นความส าเร็จ 
ร้อยละ 60.40 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ โครงการที่ 

ด าเนินการ 
งบประมาณ โครงการใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ.2561 

1.ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 2,005,000 19 

2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ า 44 35,720,000 74 
3.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 21 18,234,000 31 
4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17 30,059,612 17 

5.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

26 14,099,010 27 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 640,000 5 

7. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

58 69,242,378 130 

 
รวม 

 

 
183 

 
170,000,000 

 
303 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

1 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลต าบลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

300,000        ส านักปลัด

2 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง รายได้จัดเก็บ
เอง

700,000        ส านักปลัด

3 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          ส านักปลัด

4 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเพิม่ประสิทธภาพการ
ประชาสัมพันธ์

รายได้จัดเก็บ
เอง

200,000        กองวิชการ

5 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
และกิจการของเทศบาล

รายได้จัดเก็บ
เอง

400,000        กองวิชการ

6 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการตาม
พระราชบัญญัติการอ าเนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000        กองวิชการ

7 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร

รายได้จัดเก็บ
เอง

250,000        ส านักปลัด

8 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

รายได้จัดเก็บ
เอง

25,000          กองวิชการ

9 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองวิชการ

10 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเมประสิทธิภาพคณะกรรม
กาชุมชน

รายได้จัดเก็บ
เอง

60,000          กองสวัสดิการ

11 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาบุคกภาพสตรีต าบลทับมา
สู่ความเป็นผู้น า

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองสวัสดิการ

12 การพัฒนาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายของ
เทศบาลต าบลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

150,000        ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ เทศบาลต าบลทับมา มดีงัน้ี

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

13 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโรงหมึก-สาย 36 ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที ่4 ต าบลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

2,354,000     กองช่าง

14 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณคลองจ าหรุ ชุมชนบ้านสะพานหิน 
หมู่ที ่8 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

689,000        กองช่าง

15 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายหัวยวัว-จัสโก้ ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่
 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

700,000        กองช่าง

16 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล้ก
 ซอย 19 ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที ่
3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

1,582,000     กองช่าง

17 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านใน-สาย 36 ระยที ่1 ชุมชน
บ้านขนาบ หมู่ที ่1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

11,784,000   กองช่าง

18 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้
กและวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
 สายโรงน้ าปลา เชื่อมสายสะพานหิน ซอย
 2 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที ่8 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

3,237,000     กองช่าง

19 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยางปืนตอชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที ่7
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

5,388,000     กองช่าง

20 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วย
วัว-สาย 36 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที ่5 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

983,000        กองช่าง

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

21 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 สายกรอกใน-
ต่ังน่ าเส็ง (สาย 36) ชุมชนย้านทับมา หมู่
ที ่4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

3,677,000     กองช่าง

22 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองโพรง-เสม็ดแดง 
เชื่อมซอยอินสวัสด์ิ ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที ่6 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

1,092,000     กองช่าง

23 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างแนวเขตคลองทับมาโดย
การปักเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 - 
8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

500,000        กองช่าง

24 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการร้ือถอนฝาย มข 2527 ฝายน้ า
ล้น และบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
คลองทับมาแก้ไขปัญหาน้ าท่วมหมู่ที ่
1,3,4,6,7 ต าบลทับม าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

701,000        กองช่าง

25 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬา 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

3,033,000     กองช่าง

26 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการตีเส้นจราจร/ติดต้ังปูายเตือน
สัญญาณ/การ์ดเลน ถนนในเขตเทศบาล
ต าบลทับมา

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

1,500,000 กองช่าง

27 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชคลองทับ
มา ชุมชนบ้านขนาบและชุมชนบ้านทับมา
 หม่ที ่1 หมู่ที ่4

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

473,000 กองช่าง

28 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชคลอง
หนองโพรง ชุมชนบ้านแหลมมะขามและ
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที ่2 หมู่ที่
 6

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

300,000 กองช่าง

29 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการซ่อมแซมพืน้กระเบือ้งชั้น 3 
อาคารอเนกประสงค์

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

240,000 กองช่าง

30 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียน 
โรงเรียนอนุบาลทับมา

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

300,000 กองช่าง

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

31 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงห้องน้ า โรงเรียนอนุบาล
ทับมา

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

300,000 กองช่าง

32 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงห้องน้ า ส านักงาน
เทศบาลต าลทับมา

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

200,000 กองช่าง

33 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
อเนกประสงค์

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

100,000 กองช่าง

34 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนศูนย์การปฎิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
ต าบลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

80,000          กองวิชการ

35 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือ่เพิม่ศักภาพ
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองระยอง 
(ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) ประจ าปี
งบประมาณ 2561

รายได้จัดเก็บ
เอง

240,000        กองวิชการ

36 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือ่เพิม่
ศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง 
(ศอ.ปส.จ.รย.) ประจ าปีงบประมาณ 
2561

รายได้จัดเก็บ
เอง

300,000        กองวิชการ

37 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจุดบริการประชาชนเพือ่ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปี
ใหม่

รายได้จัดเก็บ
เอง

60,000          งานปูองกนั

38 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจุดบริการประชาชนเพือ่ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

รายได้จัดเก็บ
เอง

60,000          งานปูองกนั

39 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการเตรียมความพร้อมและปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม

รายได้จัดเก็บ
เอง

50,000          งานปูองกนั

40 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายผลเรือน (อปพร.)

รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000          งานปูองกนั

41 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการฝคึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.)

รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000          งานปูองกนั

42 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การปูองกันสาธารณภัยแก่สถาน
ประกอบการ

รายได้จัดเก็บ
เอง

25,000          งานปูองกนั

43 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายได้จัดเก็บ
เอง

350,000        งานปูองกนั

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

44 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการคลังปัญญาผู้งอายุต าบลทับมา รายได้จัดเก็บ
เอง

50,000          กองสวัสดิการ

45 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000        กองสวัสดิการ

46 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการค่ายวัยรุ่นสดใสใส่ใจคุณธรรม รายได้จัดเก็บ
เอง

200,000        กองสวัสดิการ

47 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจักรยายสานฝันปัน่วันอาทิตย์ รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองสวัสดิการ

48 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน
ช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน)

รายได้จัดเก็บ
เอง

80,000          กองสวัสดิการ

49 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนศูนย์เฝูาระวังยุติความ
รุนแรงและไกล่เกล่ียประนีประนอมยอม
ความและศูนย์ยุติความรุนแรงต่อหญิง
เทศบาลต าบลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

50,000          กองสวัสดิการ

50 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
พัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

รายได้จัดเก็บ
เอง

350,000        กองสวัสดิการ

51 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทับมา รายได้จัดเก็บ
เอง

200,000        กองสวัสดิการ

52 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

13,927,200   กองสวัสดิการ

53 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

เบีย้ยังชีพคนพิการ เงินอุดจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

2,188,800     กองสวัสดิการ

54 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เงินอุดจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

168,000        กองสวัสดิการ

55 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการ Big Cleaning Day รายได้จัดเก็บ
เอง

50,000          กองสาธารณสุข

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

56 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการขยะยิ้ม รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000        กองสาธารณสุข

57 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการตลาดนัดปลอดโฟม รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองสาธารณสุข

58 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคและแหล่งน้ าธรรมชาติ

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองสาธารณสุข

59 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
waste schlool)

รายได้จัดเก็บ
เอง

55,000          กองสาธารณสุข

60 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการสร้างจิตส านึกเพืม่ขีด
ความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในชุมชน

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000        กองสาธารณสุข

61 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการคัดแยกขยะอันตราย รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000          กองสาธารณสุข

62 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000          กองสาธารณสุข

63 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการตลาดนัดอิเล็กทรอนิกส์ รายได้จัดเก็บ
เอง

50,000          กองสาธารณสุข

64 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูล
ฝอย

รายได้จัดเก็บ
เอง

17,560,000   กองสาธารณสุข

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

65 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่สร้างตลาดสดทับ
มา

รายได้จัดเก็บ
เอง

3,000,000     กองสาธารณสุข

66 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองสาธารณสุข

67 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพิม่ขีด
ความสามารถการนวดแผนไทย

รายได้จัดเก็บ
เอง

80,000          กองสาธารณสุข

68 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน รายได้จัดเก็บ
เอง

360,000        กองสาธารณสุข

69 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการ To Be Number one โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

65,000 กองสาธารณสุข

70 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

60,000 กองสาธารณสุข

71 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่

35,000 กองสาธารณสุข

72 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
ส าหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

60,000          กองการศึกษา

73 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000          กองการศึกษา

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

74 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย รายได้จัดเก็บ
เอง

40,000          กองการศึกษา

75 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต าบลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

1,600,000     กองการศึกษา

76 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการกองการศึกษา

รายได้จัดเก็บ
เอง

27,000          กองการศึกษา

77 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการโรงเรียนพอเพียง รายได้จัดเก็บ
เอง

10,000          กองการศึกษา

78 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการวันเด็กแห่งชาติ รายได้จัดเก็บ
เอง

150,000        กองการศึกษา

79 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

รายได้จัดเก็บ
เอง

3,410,210     กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน จ านวน 1,428,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา จ านวน 20,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จ านวน
 16,800 บาท

เงินอุดหนุน กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 100,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน จ านวน 50,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา จ านวน 150,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา อปท. จ านวน 
50,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ านวน 606,900 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

 
 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 
111,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. ค่าหนังสือเรียน จ านวน 74,000 
บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

11. ค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน 
714,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
จ านวน 153,510 บาท

รายได้จัดเก็บ
เอง

กองการศึกษา

80 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

665,900        กองการศึกษา

81 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง รายได้จัดเก็บ
เอง

70,000          กองการศึกษา

82 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการกีฬาสานสามัคีปฐมวัย รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองการศึกษา

 
 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

83 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา โรงเรียน
อนุบาลทับมา โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

2,833,700     กองการศึกษา

84 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา เพือ่
จ่ายเป็นค่าอาหารวันละ 20 บาท จ านวน
 200 วัน

รายได้จัดเก็บ
เอง

2,332,000     กองการศึกษา

85 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน รายได้จัดเก็บ
เอง

400,000        กองการศึกษา

86 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต าบลทับมา 
เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ต้าน
ยาเสพติด

รายได้จัดเก็บ
เอง

400,000        กองการศึกษา

87 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา รายได้จัดเก็บ
เอง

140,000        กองการศึกษา

88 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองการศึกษา

89 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการฟุตบอลสัมพันธ์ รายได้จัดเก็บ
เอง

200,000        กองการศึกษา

 
 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

90 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นต าบลทับมา รายได้จัดเก็บ
เอง

400,000        กองการศึกษา

91 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการวันพ่อแห่งชติ รายได้จัดเก็บ
เอง

300,000        กองการศึกษา

92 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการวันแม่แห่งชาติ รายได้จัดเก็บ
เอง

350,000        กองการศึกษา

93 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงกสารสืบสานประเพณีลอยกระทง รายได้จัดเก็บ
เอง

400,000        กองการศึกษา

94 การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์
มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 
และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของ
อ าเภอเมืองระยองประจ าปี 261

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ

30,000          กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงานสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ

30,000          กองการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการประเพณีท าบุญวิง่เกวียน
สภาวัฒนธรรมต าบลทับมา

เงินอุดหนุน
เอกชน

120,200        กองการศึกษา

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้และของดี
เมืองระยอง

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ

50,000          กองการศึกษา

95 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

โครงการจ้างงานผู้พิการและผู้สูงอายุ รายได้จัดเก็บ
เอง

300,000        กองสวัสดิการ

96 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองสวัสดิการ

97 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะ
อาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน (จัดต้ังกลุ่ม)

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองสวัสดิการ

98 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน

รายได้จัดเก็บ
เอง

50,000          ส านักปลัด

99 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอบพ่อ
หลาวง

รายได้จัดเก็บ
เอง

150,000        ส านักปลัด

100 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          ส านักปลัด

101 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลทับมา

รายได้จัดเก็บ
เอง

50,000          ส านักปลัด

102 การพัฒนาบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรเชิงบูรณา
การเพือ่ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รายได้จัดเก็บ
เอง

400,000        ส านักปลัด

103 การพัฒนาบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

รายได้จัดเก็บ
เอง

500,000        ส านักปลัด

104 การพัฒนาบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"การสร้างวินัยทางงบประมาณและการ
คลังให้กับบุคลากรและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล
ต าบลทับมา" ประจ าปีงบประมาณ 2561

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          งานตรวจภายใน

105 การพัฒนาบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการส ารวจความพึงพอใจ รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          ส านักปลัด

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

106 การพัฒนาบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองคลัง

107 การพัฒนาบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการบริการนอกสถานทีส่ร้างความ
เข้าใจทีดี่ทัว่ถึงบ้าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000          กองคลัง

108 การพัฒนาบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับเมืองระยอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

รายได้จัดเก็บ
เอง

40,000          กองคลัง

109 การพัฒนาบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25461

รายได้จัดเก็บ
เอง

500,000        กองคลัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยตรงข้ามสนามกีฬา-บ้านจ่าเลิศ 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที ่1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

700,000     กองช่าง

2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านใน 1/2ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

154,000     กองช่าง

3 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าสายชายทุง่-สนาม
กีฬา ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

2,810,000  กองช่าง

4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยแหลมมะขาม-สนามกีฬา ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม หมู่ที ่2 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

668,000     กองช่าง

5 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแหลมมะขามซอย 8 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

780,000     กองช่าง

6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยข้างศาลเจ้ายางเอน ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม หมู่ที ่2 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

333,000     กองช่าง

7 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยลุงผล ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

3,412,000  กองช่าง

8 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนองมะหาด ซอย 14 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด หมู่ที ่3 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

1,268,000  กองช่าง

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เทศบาลต าบลทับมา มดีงัน้ี

 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

9 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านอ าพร – ชายทุง่ ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที ่6 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

400,000     กองช่าง

10 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายมาบแอ่น ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง 
หมู่ที ่6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

2,050,000  กองช่าง

11 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายขนาบ ซอย 1 ชุมชนบ้านเขา
โบสถ์ หมู่ที ่7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

100,000     กองช่าง

12 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างฝาย
เขาโบสถ์ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที ่7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

500,000     กองช่าง

13 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยบ้านฝาย มข. ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 
หมู่ที ่7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

500,000     กองช่าง

14 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยลุงบิน ชุมชนบ้านเขาโบสถ์หมู่ที ่7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

689,000     กองช่าง

15 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยถวิล ชุมชนบ้านเขาโบสถ์หมู่ที ่7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

193,000     กองช่าง

16 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 36 – หนองกะ
บาก ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที ่8 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

1,713,000  กองช่าง

17 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ถนนสายมาบ
แอ่น ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที ่6 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

2,712,000  กองช่าง

 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีม่า
รายได้

งบตามข้อบัญัติ หน่วยงาน

18 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายก้นทุง่ ซอย 1 ชุมชนบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที ่2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

244,000     กองช่าง

19 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยเกษมจิตร หมู่ที ่4 ชุมชนบ้านทับมา
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

429,000     กองช่าง

20 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยชูเชิด 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที ่1ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

290,000     กองช่าง

21 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายก านันเสียน ซอย 1 หมู่ที ่7 ชุมชน
บ้านเขาโบสถ์ ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

87,000       กองช่าง

22 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพรง-เสม็ด
แดง ระยะที ่2  ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที ่6 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

5,548,000  กองช่าง

23 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีตสายสะพานหิน ซอย 2 – โรง
น้ าปลา (ระยะที ่2) ชุมชนบ้านสะพานหิน
 หมู่ที ่8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

จ่ายขาดเงิน
สะสม

2,000,000  กองช่าง

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์
โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

1 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลต าบลทบัมา

300,000                8,800                    1583,1598/61 24 ก.ค.61 30

2 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง 700,000                

3 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันทข์องคนในชาติ

30,000                  29,100                  0234/61 26 ก.พ.61 30

4 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธภาพการ
ประชาสัมพนัธ์

200,000                200,000                0031/61 22 พ.ย.60 60

5 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประชาสัมพนัธผ์ลการด าเนินงาน
และกิจการของเทศบาล

400,000                400,000                0030/61 22 พ.ย.60 30

6 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพบริการตาม
พระราชบญัญัติการอ าเนวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558

100,000                100,000                0076/61 20 ธ.ค.60 30

7 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร

250,000                206,200                0161,1062/61 12 ก.ค.61 30

8 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

25,000                  23,800                  0061/61 
0062/61

7 ธ.ค.60 30

9 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาลต าบลทบัมา

30,000                  30,000                  0150/61 22 ม.ค.61 30

10 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ
คณะกรรมการชุมชน

60,000                  55,410                  484,573,
625/61

2 ก.ค.61 30

11 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพฒันาบคุกภาพสตรีต าบลทบัมา
สู่ความเปน็ผู้น า

30,000                  30,000                  236 - 237/61 26 ม.ค.61 60

12 การพฒันาด้านการเมือง 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดหาครุภณัฑ์เครือข่ายของ
เทศบาลต าบลทบัมา

150,000                

13 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กสายโรงหมึก-สาย 36 ชุมชน

บา้นทบัมา หมู่ที่ 4 ต าบลทบัมา

2,354,000              2,354,000 (ผูกพนัง
ประมาณ)

14 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณคลองจ าหรุ ชุมชนบา้นสะพานหนิ 

หมู่ที่ 8 ต าบลทบัมา อ าเภอเมืองระยอง

689,000                 670,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

11/2561 27 ก.ย. ๖๑ 60

รายละเอียดโครงการ เทศบาลต าบลทบัมา มีดังน้ี

 387,000 (โอนเพิ่ม+กันเงินงบประมาณ)

 369,400 (โอนลดงบประมาณ) ไม่มีการด าเนินโครงการ

กันเงินงบประมาณ

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์
โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

15 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัยววั-จัสโก้ ชุมชนบา้นเขาไผ่ หมู่ที่ 5

 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

700,000                 695,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

13/61 27 ก.ย. ๖๑ 30

16 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล้ก

 ซอย 19 ชุมชนบา้นหนองมะหาด หมู่ที่ 3

 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

1,582,000              1,470,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

12/61 27 ก.ย. ๖๑ 60

17 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายบา้นใน-สาย 36 ระยที่ 1 ชุมชนบา้น

ขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 

จังหวดัระยอง

11,784,000            11,784,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

18 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้

กและวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สาย

โรงน้ าปลา เชื่อมสายสะพานหนิ ซอย 2 

ชุมชนบา้นสะพานหนิ หมู่ที่ 8 ต าบลทบัมา

 อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

3,237,000              3,237,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

19 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายยางปนืตอชุมชนบา้นเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7

 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

5,388,000              5,388,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

20 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายหว้ย

ววั-สาย 36 ชุมชนบา้นเขาไผ่ หมู่ที่ 5 

ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

983,000                983,000                5/61 10 ก.ย. ๖๑ 30

21 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชั้น 3 สายกรอกใน-ต่ังน่ าเส็ง 

(สาย 36) ชุมชนย้านทบัมา หมู่ที่ 4 ต าบล

ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

3,677,000              3,677,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

22 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบอ่พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายหนองโพรง-เสม็ดแดง เชื่อมซอยอิน

สวสัด์ิ ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 

ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

1,092,000              1,092,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

23 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างแนวเขตคลองทบัมาโดย

การปกัเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - 8

 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

500,000                 498,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

404/61 28 ก.ย.61 50

กันเงินงบประมาณ

กันเงินงบประมาณ

กันเงินงบประมาณ

กันเงินงบประมาณ

กันเงินงบประมาณ

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์
โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

24 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

 โครงการร้ือถอนฝาย มข 2527 ฝายน้ าล้น

 และบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

คลองทบัมาแก้ไขปญัหาน้ าทว่มหมู่ที่ 

1,3,4,6,7 ต าบลทบัม าเภอเมือง จังหวดั

ระยอง

701,000                 701,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

25 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬา 

ชุมชนบา้นแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทบั

มา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

3,033,000              3,033,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

26 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการตีเส้นจราจร/ติดต้ังปูาย
เตือนสัญญาณ/การ์ดเลน ถนนในเขต
เทศบาลต าบลทับมา

1,500,000  1,500,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

27 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการขุดลอกและก าจัดวชัพชืคลองทบั
มา ชุมชนบา้นขนาบและชุมชนบา้นทบัมา
 หม่ที่ 1 หมู่ที่ 4

473,000 470,000 307/61 13 ก.ค.61 45

28 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการขุดลอกและก าจัดวชัพชืคลอง
หนองโพรง ชุมชนบา้นแหลมมะขามและ
ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6

300,000 290,000 308/61 13 ก.ค.61 45

29 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการซ่อมแซมพื้นกระเบื้องชั้น 3 
อาคารอเนกประสงค์

240,000 234,000.00 347/61 9 ส.ค.61 60

30 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียน 
โรงเรียนอนุบาลทบัมา

300,000                 300,000 360/61 15 ส.ค.61 60

31 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า โรงเรียนอนุบาล
ทบัมา

300,000 300,000.00 359/61 15 ส.ค.61 15

32 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า ส านักงาน
เทศบาลต าลทบัมา

200,000 198,000.00 358/61 15 ส.ค.61 15

33 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าอาคาร
อเนกประสงค์

100,000 89,000.00 345/61 15 ส.ค.61 15

34 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตรงข้ามสนามกีฬา-บา้นจ่าเลิศ ชุมชน
บา้นขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

700,000                 (จ่ายขาดเงินสะสม)

35 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบา้นใน 1/2ชุมชนบา้น
ขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

154,000                 (จ่ายขาดเงินสะสม)

36 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอ่ระบายน้ าสายชายทุ่ง-สนาม
กีฬา ชุมชนบา้นแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

2,810,000              (จ่ายขาดเงินสะสม)

37 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยแหลมมะขาม-สนามกีฬา ชุมชนบา้น
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

668,000                 (จ่ายขาดเงินสะสม)

38 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแหลมมะขามซอย 8 
ชุมชนบา้นแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบล
ทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

780,000                 (จ่ายขาดเงินสะสม)

กันเงินงบประมาณ

กันเงินงบประมาณ

กันเงินงบประมาณ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

39 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างศาลเจ้ายางเอน ชุมชนบา้นแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

333,000                 (จ่ายขาดเงินสะสม)

40 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลุงผล ชุมชนบา้นทบัมา หมู่ที่ 4 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

3,412,000              (จ่ายขาดเงินสะสม)

41 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนองมะหาด ซอย 14 ชุมชนบา้น
หนองมะหาด หมู่ที่ 3 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

1,268,000             1,055,000             10/61 27 ก.ย. ๖๑ 150

42 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นอ าพร – ชายทุ่ง ชุมชนบา้น
แหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

400,000                398,000                362/61 16 ส.ค.61 30

43 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอ่ระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายมาบแอ่น ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง 
หมู่ที่ 6 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

2,050,000              (จ่ายขาดเงินสะสม)

44 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขนาบ ซอย 1 ชุมชนบา้นเขาโบสถ์ 
หมู่ที่ 7 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

100,000                 (จ่ายขาดเงินสะสม)

45 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างฝาย
เขาโบสถ์ ชุมชนบา้นเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

500,000                480,000                341/61 8 ส.ค.61 60

46 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบา้นฝาย มข. ชุมชนบา้นเขาโบสถ์ 
หมู่ที่ 7 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

500,000                480,000                340/61 8 ส.ค.61 45

47 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลุงบนิ ชุมชนบา้นเขาโบสถ์หมู่ที่ 7 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

689,000                 (จ่ายขาดเงินสะสม)

48 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยถวลิ ชุมชนบา้นเขาโบสถ์หมู่ที่ 7 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

193,000                190,000                360/61 16 ส.ค.61 30

49 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย 36 – หนองกะบาก 
ชุมชนบา้นสะพานหนิ หมู่ที่ 8 ต าบลทบัมา
 อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

1,713,000              (จ่ายขาดเงินสะสม)

50 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ถนนสายมาบ
แอ่น ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

2,712,000              (จ่ายขาดเงินสะสม)

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์
โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

51 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายก้นทุ่ง ซอย 1 ชุมชนบา้นแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

244,000                242,000                341/61 8 ส.ค.61 30

52 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเกษมจิตร หมู่ที่ 4 ชุมชนบา้นทบัมา 
ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

429,000                427,000                361/61 8 ส.ค.61 30

53 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ซอยชูเชิด 
ชุมชนบา้นขนาบ หมู่ที่ 1ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง

290,000                282,000                343/61 8 ส.ค.61 30

54 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายก านันเสียน ซอย 1 หมู่ที่ 7 ชุมชน
บา้นเขาโบสถ์ ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

87,000                   (จ่ายขาดเงินสะสม)

55 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองโพรง-เสม็ดแดง 
ระยะที่ 2  ชุมชนบา้นแหลมทองหลาง 
หมู่ที่ 6 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

5,548,000              (จ่ายขาดเงินสะสม)

56 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า

โครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟลัต์ติ
กคอนกรีตสายสะพานหนิ ซอย 2 – โรง
น้ าปลา (ระยะที่ 2) ชุมชนบา้นสะพานหนิ
 หมู่ที่ 8 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

2,000,000              (จ่ายขาดเงินสะสม)

57 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนศูนย์การปฎบิติัการ
ปอูงกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
ต าบลทบัมา

80,000                  32,000                  0027 , 0032 , 
0049 /61

15 พ.ย.60 30

58 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักภาพ
ในการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏบิติัการปอูงกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองระยอง 
(ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) ประจ าปี
งบประมาณ 2561

240,000                240,000                709/61 15 พ.ย.60 90

59 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดของศูนย์อ านวยการปอูงกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวดัระยอง 
(ศอ.ปส.จ.รย.) ประจ าปงีบประมาณ 
2561

300,000                

60 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อปอูงกัน

และลดอุบติัเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปี

ใหม่

60,000                  59,670                  0094 - 0098 , 
0102 /61

26 ธ.ค.60 60

61 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อปอูงกัน

และลดอุบติัเหตุทางจราจรช่วงเทศกาล

สงกรานต์

60,000                  59,650                  0340,
0343-0345/61

17 เม.ย.61 60

62 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการเตรียมความพร้อมและปอูงกัน

ปญัหาน้ าทว่ม
50,000                  49,977                  1840,1841/61 1 ส.ค.61 60

63 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ปอูงกันภยัฝุายผลเรือน (อปพร.)
20,000                  

64 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการฝคึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันภยั

ฝุายพลเรือน (อปพร.)
20,000                  

65 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยัและ

การปอูงกันสาธารณภยัแก่สถาน

ประกอบการ

25,000                  25,000                  0220 - 0223 , 
0225 / 61

20 ก.พ.61 60

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

 ไม่มีการเบกิจ่ายเนื่องจากศูนย์ฯ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน

 ไม่มีการด าเนินโครงการเนื่องจากศูนย์ฯ ไม่เปดิหลักสูตร

 ไม่มีการด าเนินโครงการเนื่องจากศูนย์ฯ ไม่เปดิหลักสูตร

 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์
โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

66 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนปอูงกัน

และบรรเทาสาธารณภยั
35,000                  34,540                  1037,1295-

1297,1301/61
5 เม.ย.61 60

67 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการคลังปญัญาผู้งอายุต าบลทบัมา 50,000                  50,000                  1055,1417,31
8,319/61

6 พ.ค.61 90

68 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลทบัมา

100,000                100,000                0229/61 23 ก.พ.61 90

69 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการค่ายวยัรุ่นสดใสใส่ใจคุณธรรม 200,000                200,000                0289,0293,
0303/61

15 มี.ค.61 90

70 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการจักรยานสานฝันปั่นวนัอาทติย์ 30,000                  30,000                  171 - 172 / 61 2 ก.พ.61 270

71 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วง
ปดิภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน)

80,000                  55,080                  0288/61 15 มี.ค.61 90

72 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนศูนย์เฝูาระวงัยุติความ

รุนแรงและไกล่เกล่ียประนีประนอมยอม

ความและศูนย์ยุติความรุนแรงต่อหญิง

เทศบาลต าบลทบัมา

50,000                  50,000                  1121,1264, 
1332,1347/61

1 มิ.ย.61 60

73 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ

พฒันาศักยภาพชีวติของผู้สูงอายุและ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

350,000                350,000                0036,0037/61 23 พ.ย. 61 90

74 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทบัมา 200,000                200,000                242 - 245/61 21 พ.ค.61 150

75 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,927,200           13,011,400           365

76 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

เบี้ยยังชีพคนพกิาร 2,188,800             1,994,400             365

77 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ 168,000                109,500                365

78 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการ Big Cleaning Day 50,000                  49,880                  67 - 70 / 61 15 ธ.ค.61 30

79 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการขยะยิ้ม 100,000                99,000                  1513,1516, 
1802,1803/61

14 มิ.ย.61 60

80 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการตลาดนัดปลอดโฟม 30,000                  25,900                  65 - 66 / 61 15 ธ.ค.61 60

81 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการเฝูาระวงัคุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคและแหล่งน้ าธรรมชาติ

30,000                  29,532                  116 / 61 4 ม.ค.61 360

82 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste

 schlool)
55,000                  53,760                  218 - 219 / 61 20 ก.พ.61 90

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

83 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการสร้างจิตส านึกเพื่มขีด
ความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในชุมชน

100,000                99,190                  1579,
1844-1847/61

24 มิ.ย.1 60

84 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการคัดแยกขยะอันตราย 20,000                  19,760                  1180,1367,13
68,1437/61

14 พ.ค.61 30

85 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการชุมชนทบัมาปลอดถังขยะ 20,000                  17,650                  0314/61 6 เม.ย.61 30

86 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการตลาดนัดอิเล็กทรอนิกส์ 50,000                  49,960                  0299-0302/61 19 มี.ค.61 30

87 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูล
ฝอย

17,560,000           10,130,032           0018/61 7 พ.ย. 60 360

88 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อสร้างตลาดสดทบั
มา

3,000,000              3,000,000 (ผูกพนั
งบประมาณ)

89 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการปอูงกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ 30,000                  29,910                  155 - 158 / 61 24 ม.ค.61 270

90 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพเพิ่มขีด
ความสามารถการนวดแผนไทย

80,000                  78,780                  193 / 61 7 ก.พ.61 90

91 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 360,000                

92 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการ To Be Number one 65,000 65,000                  1179,1370,
1369,1371,
1436/61

8 ก.ค.61 30

93 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 60,000 45,420                  1734,1805,
1842,1843/61

12 มิ.ย.61 60

94 การพฒันาการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 35,000 35,000                  1353,1641,16
81,1733/61

21 มี.ค.61 60

 ไม่มีการด าเนินการโครงการ

กันเงินงบประมาณ

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

95 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
ส าหรับโรงเรียนอนุบาลทบัมา

60,000                  60,000                  1200,
1202-1205/61

10 พ.ค.61 90

96 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทบัมา
20,000                  20,000                  1198,1199,12

01,1204/61
10 พ..ค.61 90

97 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการเปดิบา้นวชิาการปฐมวยั 40,000                  39,880                  0314-0318/61 24 มี.ค.61 90

98 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการพฒันาความรู้และทกัษะการใช้

ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลต าบลทบัมา

1,600,000             406,907                39-40/61 10 พ.ค.61 360

99 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการพฒันาศักยภาพครูและบคุลากร
ทางการกองการศึกษา

27,000                  17,300                  56-60/61 17 พ.ค.61 90

100 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการโรงเรียนพอเพยีงทอ้งถิ่น 10,000                  10,000                  101/61 25 พ.ค.61 90

101 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 150,000                150,000                135 - 144 / 61 15 ม.ค.61 60

102 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,410,210             360

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

1. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็ก
นักเรียน จ านวน 1,428,000 บาท

1,428,000             1,428,000             151,946/61 3 พ.ย.61 365

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา จ านวน 20,000 บาท

20,000                  200,000                4/61
5/61
6/61
16/61

17 ต.ค.60 60

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์
โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)
การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

3. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จ านวน
 16,800 บาท

16,800                  16,800                  979/61 7 เม.ย. 61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน จ านวน 100,000 บาท

100,000                100,000                548/61 9 มิ.ย. 61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน จ านวน 50,000 บาท

50,000                  50,000                  548/61 21 ก.พ. 61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอูงกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา จ านวน 150,000 บาท

150,000                150,000                545,546/61 21 ส.ค.61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา อปท. จ านวน 
50,000 บาท

50,000                  50,000                  302,303,304/
61

8 เม.ย.61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

8. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 
จ านวน 606,900 บาท

606,900                606,900                481/61 21 ก.พ. 61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

9. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 
111,000 บาท

111,000                111,000                159/61 5 พ.ค. 61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

10. ค่าหนังสือเรียน จ านวน 74,000 
บาท

74,000                  74,000                  963/61 9 ส.ค.61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

11. ค่าอปกุรณ์การเรียน จ านวน 
714,000 บาท

714,000                714,000                258/61 2 ก.พ.61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

12. ค่ากิจกรรมพฒันาศักยภาพผู้เรียน 
จ านวน 153,510 บาท

153,510                153,510                741/61 7 ก.ค. 61 30

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์
โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

103 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทบัมา

665,900                620,800                109/61 8 ธ.ค. 60 360

104 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 70,000                  42,860                  200 20 มี.ค. 61 90

105 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวยั 30,000                  30,000                  0081-0089/61 21 ธ.ค.60 120

106 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นทบัมา โรงเรียนอนุบาล
ทบัมา โรงเรียนชุมชนวดัทบัมา ศูนย์
ศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัระยอง

2,833,700             2,760,929.20 98/61 7 ธ.ค.60 360

107 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวดัทบัมา เพื่อ
จ่ายเปน็ค่าอาหารวนัละ 20 บาท จ านวน
 200 วนั

2,332,000             2,332,000 183,240,455,5
80,779,880,12
71,1333,1544,
1545,1660/61

8 ธ.ค. 60 360

108 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 400,000                106,000                282/61 13 มิ.ย.61 30

109 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต าบลทบัมา 
เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันทต้์าน
ยาเสพติด

400,000                398,700                0355-0358/61 17 เม.ย.61 8

110 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 140,000                7,675                    553/61 23 ก.ค.61 20

111 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการประเพณีสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ 30,000                  30,000                  201,202,203/
61

3 เม.ย. 61 30

112 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการฟตุบอลสัมพนัธ์ 200,000                200,000                117 - 122 , 
149 / 61

5 ม.ค.61 20

 
 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์
โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

113 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการลานวฒันธรรมวถิีถิ่นต าบลทบัมา 400,000                400,000                248 , 249 , 
250/61

22 พ.ย.60 60

114 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการวนัพอ่แหง่ชติ 300,000                                300,000 

115 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงการวนัแม่แหง่ชาติ 350,000                350,000                630-365 21 ส.ค.61 90

116 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

โครงกสารสืบสานประเพณีลอยกระทง 400,000                245,000                38 - 46 / 61 24 พ.ย.61 60

117 การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์
มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 2 เมษายน 
และกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมของอ าเภอ
เมืองระยองประจ าป ี261

30,000                  30,000                  374 /61 24 พ.ค.61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงานสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวดัระยอง

30,000                  21,075                  99 / 61 12 ม.ค.61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

อุดหนุนโครงการประเพณีท าบญุวิง่เกวยีน
สภาวฒันธรรมต าบลทบัมา

120,200                81,000                  1/61 29 ม.ค.61 30

การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

อุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้และของดี
เมืองระยอง

50,000                  35,493                  460/61 12 ก.ค.61 30

118 การพฒันาเศรษฐกิจและ
การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการจ้างงานผู้พกิารและผู้สูงอายุ 300,000                298,760                105/61 12 ธ.ค.60 270

119 การพฒันาเศรษฐกิจและ
การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผู้
พกิาร

30,000                  30,000                  250/61 15 ก.พ.61 180

120 การพฒันาเศรษฐกิจและ
การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทกัษะ
อาชีพใหแ้ก่กลุ่มแม่บา้น (จัดต้ังกลุ่ม
แม่บา้น)

30,000                  30,000                  173 / 61 2 ก.พ.61 90

121 การพฒันาเศรษฐกิจและ
การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์
พระราชา สู่การพฒันาที่ยั่งยืน

50,000                  28,000                  89/61 19 ม.ค.61 5

ไม่มีการด าเนินโครงการ โอนลดงบประมาณ
เพื่อด าเนินการโครงการอื่น

 



 

ล าดับ ยุทธศาสตร์
โครงการ

งบตามข้อบญััติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
วนัที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วนั)

122 การพฒันาเศรษฐกิจและ
การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอบพอ่
หลวง

150,000                103,400                215 / 61 16 ก.พ.61 60

123 การพฒันาเศรษฐกิจและ
การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

30,000                  30,000                  0277,0288/61 12 ธ.ค.60 60

124 การพฒันาเศรษฐกิจและ
การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลทบัมา

50,000                  50,000                  606/61 9 เม.ย.61 60

125 การพฒันาบริหารจัดการ
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการพฒันาศักยภาพบคุลกรเชิงบรูณา
การเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเปน็เลิศ

400,000                400,000                800-805 2 ก.ค.61 60

126 การพฒันาบริหารจัดการ
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
พฒันาศักยภาพของบคุลากรในองค์กรให้
มีประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ

500,000                500,000                800-805 2 ก.ค.61 120

127 การพฒันาบริหารจัดการ
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร 
"การสร้างวนิัยทางงบประมาณและการ
คลังใหก้ับบคุลากรและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล
ต าบลทบัมา" ประจ าปงีบประมาณ 2561

30,000                  29,926.20             231 , 240/61 26 ก.พ.61 60

128 การพฒันาบริหารจัดการ
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการส ารวจความพงึพอใจ 30,000                  30,000                  1012/61 28 มิ.ย.61 90

129 การพฒันาบริหารจัดการ
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการสร้างธรรมาภบิาลในการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

30,000                  28,400                  0319/61 27 มี.ค.61 27

130 การพฒันาบริหารจัดการ
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการบริการนอกสถานที่สร้างความ
เข้าใจที่ดีทั่วถึงบา้น ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561

30,000                  25,500                  222/61 3 ก.พ.61 90

131 การพฒันาบริหารจัดการ
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ระดับเมืองระยอง ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561

40,000                  

132 การพฒันาบริหารจัดการ
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 25461

500,000                484,000                5/61 3 ต.ค.60 120

ไม่มีการด าเนินโครงการ

 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

โครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนกเทศบาลต าบลทับมา 
งบประมาณ๓๐,๐๐๐  บาทเมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2561   ณ   ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชด าริ  ต าบลแม่น้ าคู้  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 

 

 
 

โครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาทเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา 

งบประมาณ๓๐,๐๐๐  บาทเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 

 
 



 

โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาทเมื่อวันที่23 มกราคม 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 

 

 
 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการตามพระราชบัญญัติการอ านวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาทระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนมีนาคม 2561ณ ชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบล
ทับมา 
 

 
 
 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
งบประมาณ   ๖๐,๐๐๐  บาท    9 กุมภาพันธ์ 2561ณ ค่ายฝึกอบรมกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ 
ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีต าบลทับมาสู่ความเป็นผู้น า 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาทเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้้า 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษมจิตร ชุมชนบ้านทับมา  
หมู่ที่ 4 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ  429,000  บาท 
 

 
 
 

โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถวิล 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ทึ่7 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ  193,000  บาท 

 
 
 

 



 

โครงการ  ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างฝายเขาโบสถ์ 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ทึ่7 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ  500,000  บาท 
 

 
 

โครงการ  จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่4 ต้าบลทับมา 

 
 

โครงการปรับปรุงห้องน้้า อาคารเทศบาลต้าบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา 

หมู่ที่4 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
 
 

 

 

 



 

โครงการ  จ้างปรับปรุงห้องน้้า โรงเรียนอนุบาลทับมา หมู่ที่4 ต้าบลทับมา 

 
 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 ป้องกกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลต าบลทับมา 
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐  บาทระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561ณ พื้นท่ีในเทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๒ จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันสาธารณภัยแก่สถานประกอบการ 
งบประมาณ ๖๐ ,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 

 
 

 
 



 

โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 
งบประมาณ๖๐,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ –  ๓ มกราคม ๒๕๖๑ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาล
ด าบลทับมา 

 
 
 

โครงการจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี 2561 
งบประมาณ๖๐,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561ณ เทศบาลต าบลทับมา 

 
 
โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาน้ าท่วม  ประจ าปี 2561 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐   บาทณ เทศบาลต าบลทับมา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาทเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
 

 
 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง 
โครงการจักรยานสานฝันปั่นวันอาทิตย์ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐   บาท  เมื่อวันที่  28 มกราคม 2561ณ พื้นท่ีต าบลทับมา 
 
 

 
 
 

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลทับมา 
งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่  8 มีนาคม 2561ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
 
 
 
 



 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  
งบประมาณ   ๓๕๐,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่ ๒๓ –  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ณ กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัด
ปทุมธานี 
 

 
 

โครงการค่ายวัยรุ่นสดใสใส่ใจคุณธรรม ประจ าปี 2561  
งบประมาณ   ๒๐๐,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561ณ สวนธรรมศรีปทุม ต.ห้วยเกาะ อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 
 

 
 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทับมา 
งบประมาณ   ๒๐๐,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

โครงการสนับสนุนศูนย์เฝ้าระวังยุติความรุนแรงและไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ และศูนย์ยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิง เทศบาลต าบลทับมา 
งบประมาณ๕๐,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Big Cleaning Day 
งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ณ เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
งบประมาณ ๕๕,๐๐๐   บาทเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณ   20,000  บาท     เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
โครงการ To be number one 
งบประมาณ 65,000   บาท   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา 
 

 
 
โครงการคัดแยกขยะอันตราย ประจ าปี 2561 

งบประมาณ    20,000   บาท     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย 
 

โครงการตลาดนัดอิเล็กทรอนิกส์ 
งบประมาณ50,000   บาทเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ณ เทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถการนวดแผนไทย 
งบประมาณ   80,000   บาท   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์- 8 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
งบประมาณ   30,000  บาทระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2561ณ พื้นท่ีเทศบาลต าบลทับมา 
 

 
 
 



 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย 
งบประมาณ 30,000  บาทเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการบัณฑิตน้อย 
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย 
งบประมาณ   40,000  บาทเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
งบประมาณ   150,000   บาท     เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ณ ศูนย์การค้าดิโอโซน ต าบลทับมา อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฟุตบอลสัมพันธ์ 
งบประมาณ   200,000   บาทเมื่อวันที่ ๖ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ณ สนามกีฬาในเขตเทศบาลต าบลทับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประเพณีท าบุญว่ิงเกวียนสภาวัฒนธรรมต าบลทับมา 

งบประมาณ   120,200  บาท     เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐    ณ   หมู่ที่ ๔ บ้านทับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  
งบประมาณ   400,000   บาทเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ณ วัดทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2561 
งบประมาณ   27,000   บาทเมื่อวันที่ ๒6 - 27 เมษายน ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา 
ประจ าปี 2561 
งบประมาณ   150,000   บาทเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต าบลทับมา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติดประจ าปี 
พ.ศ. 2561 
งบประมาณ  400,000   บาทเมื่อวันที่ 3 – 10 เมษายน 2561ณ สนามกีฬาสวนสุขภาพเทศบาลต าบลทับมา 
(บ้านขนาบ หมู่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งบประมาณ   400,000   บาท    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561ณ วัดทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 
งบประมาณ   30,000   บาทเมื่อวันที่  21 เมษายน 2561ณ วัดทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน 
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน (จัดตั้งกลุ่ม)  
งบประมาณ   30,000   บาทระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 
งบประมาณ150,000   บาทเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงพระราชด าริ ต.
แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
 
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ   30,000   บาทเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๖.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจ าปี 2561 

งบประมาณ  30,000   บาท    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทับมา 
งบประมาณ   50,000   บาทเมื่อวันที่ 20มิถุนายน2561ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ 
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลังให้กับบุคลากร  และการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลทับมา” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
งบประมาณ   30,000   บาท   เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการอบรมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2561 

งบประมาณ   30,000   บาทเมื่อวันที่  วันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖1ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
งบประมาณ   30,000   บาทเมื่อวันที่ 27 –  30 มิถุนายน 2561ณ จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
งบประมาณ   500,000   บาท   เมื่อวันที่ 27 –  30 มิถุนายน 2561ณ จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

 
 
 
 


