
 
 
     
  

  

ประกาศเทศบาลต าบลทับมา 
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลทับมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
******************************************* 

  ตามที่กระผม นายประเสริฐ  วงษ์ศรี ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลทับมา 
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 โดยคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 มีผลให้ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลทับมา นับแต่วันเลือกตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 นั้น 
  บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
ต าบลทับมา เพ่ือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลทับมา ตามมาตรา 
48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 วรรค 5  
ให้นายกเทศมนตรี จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้ โดยเปิดเผยที่ส านักงาน
เทศบาลด้วย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
  กระผม นายประเสริฐ  วงศ์ศรี นายเทศมนตรีต าบลทับมาและคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทับมา 
รวมไปถึงข้าราชการและพนักงานเทศบาลทุกคน ตระหนักถึงหน้าที่หลัก ที่ส าคัญในการดูแลรับผิดชอบ  
แก้ไขปัญหาพัฒนาความเจริญก้าวหน้าภายในเขตต าบลทับมา ถือเป็นภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ  
อันยิ่งใหญ่ ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลทับมา เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
ต าบลทับมา สมันสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 นั้น 
  โดยรายงานฉบับนี้ เป็นการน าเสนอผลงานการแก้ปัญหา การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการด าเนินภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทในการบริหาร
ราชการอย่างเต็มก าลั ง เ พ่ือน ามาซึ่ งประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชนชาวทับมา ด้วยค่านิยมร่วมกั น 
คือ “สานงานต่อ ก่องานใหม่ ใส่ใจพัฒนา สร้างทับมาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” ในการบริหาร
ราชการเทศบาลเทศบาลต าบลทับมา กระผมได้ยึดมั่นในหลักการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยน าหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้ และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ ด้วยการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ด้วยการก าหนดนโยบายใน
การบริหารราชการไว้อย่างชัดเจน 
  นโยบาย ( 3 ส + 1 ป ) ได้แก่ สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และ ปรับปรุง ออกเป็นด้านๆ เพื่อให้ง่ายต่อ
การน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 6 แนวทาง 
  1.1 ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน และ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอย ให้ได้ใช้โดยสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน 
  1.2 ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ระบบระบายน้ าให้สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการจัดวางระบบป้องกันน้ าท่วมในชุมชน 
  1.3 การด าเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
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  1.4 ด าเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์จราจรในจุดที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในเส้นทางคมนาคม 
  1.5 ด าเนินการจัดวางระบบผังเมือง เพ่ือให้สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นระบบ 
  1.6 จัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสานสาธารณะให้สวยงาม เพ่ือเป็นศูนย์รวมพักผ่อนและ 
ออกก าลังกาย 
  1.7 จัดระบบน้ าประปาให้ชุมชนมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 

2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 4 แนวทาง 
  2.1 จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยการจัดการเรียนการสอน 4 ภาษา  
(ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) และจัดการาศึกษานอกระบบให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการใน
ท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น 
  2.2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี 
  2.3 จัดการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดี
ของท้องถิ่นให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
  2.4 ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทับมา เพ่ือเพ่ิมทักษะ พัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

3. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 แนวทาง 
  3.1 ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ทันตกรรมและบริการนวดแผนไทยเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
  3.2 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การบริการ
ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงถ้วนหน้า 
  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาท หน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพภาค
ประชาชน 
  3.4 พัฒนาและปรับปรุงการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบ
ความร่วมมือจากท้องถิ่นอ่ืน 
  3.5 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น 
  3.6 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ า ทางอากาศ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การดูแลสภาพแวดล้อมชุมชน 

 

4. ด้านสังคม จ านวน 4 แนวทาง 
  4.1 ส่งเสริมให้ทับมาเป็นเมืองสีขาว ต้านภัยยาเสพติดด้วยการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพ่ือแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 
  4.2 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหา
ทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
  4.3 ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ สภาเด็กและเยาวชน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมรมหรือกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
  4.4 สนับสนุนสายด่วน “เทศบาลต าบลทับมารับเรื่องร้องทุกข์ 24 ชั่วโมง” โดยการจัดให้ศูนย์บริการ
และช่วยเหลือประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน 
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5. ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 3 แนวทาง 
  5.1 ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้มีมาตรฐานและเพียงพอ อาทิ 
ตลาดสดเทศบาลต าบลทับมา ตลาดนัด เป็นต้น 
  5.2 ด าเนินการก่อสร้างและจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
  5.3 จัดสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในต าบลทับมา ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้านในรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาทิ การพัฒนาจุดชมวิว เป็นต้น 
 
6. ด้านการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ จ านวน 8 แนวทาง 
  6.1 ปรับปรุงระบบบริหารองค์กรตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมและเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น 
  6.2 จัดหารายได้ของเทศบาลให้มีเพิ่มมากขึ้น 
  6.3 จัดวางโครงการบริหารราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ 
  6.4 จัดพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่าง
เหมาะสม 
  6.5 การจัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอแก่การบริการ
ประชาชน 
  6.6 จัดการส่งเสริมให้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการศึกษา อบรม 
อย่างเหมาะสม 
  6.7 จัดการส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขแก่ประชาชน 
  6.8 ประชุมวางแผนร่วมกับองค์กรข้างเคียง เพ่ือเสนอโครงการที่ เกินศักยภาพต่อหน่วยงานเหนือขึ้น
ไป 
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทับมา ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 
การบริหารงานรัฐบาล ปฏิบัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่าน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและ  
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ต าบล ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 และด าเนินการแก้ไขปัญหา พัฒนาพ้ืนที่ ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  
โดยการน าโครงการมาด าเนินการตามความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา และเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบจ่ายขาดเงินสะสมและ 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  เทศบาลต าบลทับมา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 110 โครงการ งบประมาณ 
176,000,0000.- บาท โดยเทศบาลน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 มาด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละ 86.61 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา ดังนี้ 
 
 
   



 

  

4 
 

การน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 มาด าเนินการ  
โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

โครงการใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.

2562 
 

1.ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

13 5,303,000 13 

2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 
 

21 41,679,900 26 

3.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

23 20,734,135 23 

4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

14 13,254,000 23 

5.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

28 12,376,650 31 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

6 580,000 6 

7. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

5 82,072,315 5 

 
รวม 

 

 
110 

 
176,000,000 

 
127 
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ความส าเร็จในการท าโครงการ / กิจกรรม 
ที่นายกเทศมนตรีต าบลทับมาด าเนินการตามนโยบาย จ านวน 6 ด้าน 

ที่แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลทับมา เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2556 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ตั้งจ่าย เบิกจ่าย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) 21 41,679,900 40,938,241.14 23.26 
2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น(5) 

28 12,376,650 10,957,041.72 6.23 

3. ด้านสาธารณสุข(4) 14 13,254,000 9,632,721.08 5.47 
4. ด้านสังคม (3) 23 20,764,135 19,733,535.00 11.21 
5. ด้านเศรษฐกิจ (6) 6 580,000 564,080.00 0.32 
6. ด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสาร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (1+7) 

18 88,530,250 61,968,873.90 35.21 

รวม 110 176,000,000 143,794,492.84 81.70 
 

 
 
 
 
 

นโยบายดา้นท่ี 1 นโยบายดา้นท่ี 2 นโยบายดา้นท่ี 3 นโยบายดา้นท่ี 4 นโยบายดา้นท่ี 5 นโยบายดา้นท่ี 6

จ านวนโครงการ 21 28 14 23 6 18
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จ ำนวนโครงกำร
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รายละเอียดการรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 8,500,000.00       10,268,209.13       1,762,192.13           

ภาษีรุงท้องท่ี 95,000.00            108,287.65            13,287.65                

ภาษีป้าย 4,800,000.00       6,702,525.50         1,902,525.50           

รวมหมวดภาษีอากร 13,395,000.00   17,079,022.28    3,678,005.28        

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับในอนุญาตการขายสุรา -                       -                         -                           

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 130,000.00          298,841.30            168,841.30              

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 2,600,000.00       3,261,835.00         661,835.00              

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

60,000.00            29,700.00              30,300.00-                

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 30,000.00            23,450.00              6,550.00-                  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 5,000.00              4,100.00                900.00-                     

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 150,000.00          117,412.80            32,587.20-                

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,000.00            1,800.00                18,200.00-                

ค่าปรับการผิดสัญญา 100,000.00          1,434,319.94         1,334,319.94           

ค่าปรับอ่ืนๆ 50,000.00            39,060.00              10,940.00-                

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย -                       -                         -                           

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

420,000.00          513,750.00            93,750.00                

ค่าใบอนุญาตประกอบจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมี

พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

30,000.00            27,500.00              2,500.00-                  

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 6,000.00              10,000.00              4,000.00                  

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,000.00              12,440.00              7,440.00                  

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยาย

เสียง

500.00                 1,295.00                795.00                     

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 25,000.00            36,420.00              11,420.00                

3,631,500.00     5,811,924.04      2,180,424.04        

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบ้ีย 1,200,000.00       1,977,434.45         777,434.45              

รวมหมวดรายได้จากทรัพ์สิน 1,200,000.00     1,977,434.45      777,434.45          

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน 201,000.00          229,200.00            28,200.00                

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 800,000.00          895,320.00            95,320.00                

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,001,000.00     1,124,520.00      123,520.00          

เทศบาลต าบลทับมา

รายงานรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดทรัพย์สิน -                       -                         -                           

รวมหมววดรายได้จากทุน -                       -                         -                           

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน -                       -                         -                           

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 12,000,000.00     17,349,505.82       5,349,505.82           

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 43,000,000.00     46,388,738.62       3,388,738.62           

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,800,000.00       2,790,090.46         9,909.54-                  

ภาษีสรรพสามิตร 18,800,000.00     20,646,559.11       1,846,559.11           

ภาษียาสูบ -                       -                         -                           

ค่าภาคหลวงแร่ 100,000.00          286,757.39            186,757.39              

ค่าภาคหลวงปิโตเลียม 150,000.00          181,228.55            31,228.55                

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 41,200,000.00     41,071,683.00       128,317.00-              

ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ -                       -                         -                           

รวมหมวดภาษีจัดสรร 118,050,000.00 128,714,562.95   10,664,562.95       

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ

หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

38,722,500.00     44,657,899.00       5,935,399.00           

รวมหมวดเงินดุดหนุนท่ัวไป 38,722,500.00   44,657,899.00    5,935,399.00        

รวมท้ังหมด 176,000,000.00  199,365,362.72   23,359,345.72       
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รายละเอียดการรับ – การจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

 

รายการ ประมาณการ

รวมรายจ่ายจาก

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รวมจ่ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวมจ่ายท้ังหมด

รายจ่าย

งบกลาง 23,616,705.00   21,178,942.52   -              21,178,942.52   

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,426,920.00     4,237,920.00     -              4,237,920.00     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 42,532,785.00   31,528,224.16   -              31,528,224.16   

ค่าตอบแทน 5,693,720.00     4,030,245.01     -              4,303,245.01     

ค่าใช้สอย 40,192,980.00   28,044,121.44   -              28,044,121.44   

ค่าวัสดุ 8,290,480.00     6,786,394.13     -              6,786,394.13     

ค่าสาธารณูปโภค 3,180,000.00     2,394,549.31     -              2,394,549.31     

ค่าครุภัณฑ์ 2,799,010.00     1,903,250.39     57,400.00     1,960,650.39     

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 42,436,300.00   40,621,175.82   -              40,621,175.82   

รายจ่ายอ่ืน 30,000.00        25,000.00         -              25,000.00         

เงินอุดหนุน 2,801,100.00     2,771,670.06     1,500,000.00  4,271,670.06     

รวมจ่าย 176,000,000.00 143,521,492.84 1,557,400.00 145,351,892.84 

รายรับ

ภาษีอากร 13,395,000.00   17,079,022.28   -              17,079,022.28   

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,631,500.00     5,811,924.04     -              5,811,324.04     

รายได้จากทรัพย์สิน 1,200,000.00     1,977,434.45     -              1,977,434.45     

รายได้เบ็ดเตล็ด 1,001,000.00     1,124,520.00     -              1,124,520.00     

ภาษีจัดสรร 118,050,000.00 128,714,562.95  -              128,714,562.95  

เงินอุดหนุนท่ัวไป 38,722,500.00   44,657,899.00   -              44,657,899.00   

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ -                 -                 1,557,400.00  1,557,400.00     

รวมรับ 176,000,000.00 199,365,362.72 1,557,400.00 200,922,162.72 

55,570,869.88   

เงนสะสม ณ 30 กันยายน 2562 128,745,130.49  

เงินทุนส ารองเงินสะสม 79,034,288.46   

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ตารางรายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี พ.ศ.2562)       

ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ  โอนลด โอนเพิ่ม คงเหลือ กันเงิน เบิกจ่ายจริง งบประมาณที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด งบประมาณคงเหลือ 

 จ านวนเงิน ร้อยละ   หลังโอน - +   จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5,303,000.00 3.01 250,000.00 250,000.00 5,303,000.00 0.00 2,341,507.80 2,341,507.80 1.33 2,961,492.20 55.85 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และแหล่งน้ า 

42,274,100.00 24.02 3,253,000.00 2,658,800.00 41,679,900.00 39,147,175.82 1,991,065.32 40,938,241.14 23.26 741,658.86 1.78 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

19,148,000.00 10.88 0.00 1,586,135 20,734,135 0.00 19,733,535.00 19,733,535.00 11.21 1,000,600.00 4.83 

4. ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการ
ระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13,094,000.00 7.44 0.00 160,000.00 13,254,000.00 0.00 9,632,721.08 9,632,721.08 5.47 3,621,278.92 27.32 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12,376,650.00 7.03 545,000.00 545,000.00 12,376,650.00 594,767.74 10,362,273.98 10,957,041.72 6.23 1,419,608.28 11.47 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

580,000.00 0.300 0.00 0.00 580,000.00 0.00 564,080.00 564,080.00 0.32 15,952.00 2.74 

7. ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

83,224,250.00 47.29 3,337,635.00 2,185,700 82,072,315.00 3,182,420.00 56,444,946.10 59,627,366.10 33.88 22,444,948.90 27.35 

รวม 176,000,000.00 100.00 7,385,635.00 7,385,635.00 176,000,000.00 42,724,363,.56 101,070,129.28 143,794,492.84 81.70 32,205,507.16 18.30 
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10 
ภาพสรุปกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
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 

 
  

 โครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนกเทศบาลต าบลทับมา 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ สวนสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านขนาบ ต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและกิจกรรมของเทศบาล 
งบประมาณ 400,000 บาท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม - 23  ธันวาคม  2561  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา 
  

 

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
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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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา 
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 าเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนผู้น าชุมชน 
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 และศูนย์
ฝ่ายซ่อมใหญ่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา บมจ. การบินไทย  

 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมทองหลาง 1 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 390,000 บาท 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรอกใน – สาย 
36 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 5,080,000 บาท 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินแบบก่อหนี้) 
 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขนาบ –  
ยางปีนตอ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 8,465,000 บาท 
 -  ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใน –  
สาย 36 ระยะที่ 2 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 2,788,000 บาท 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินแบบก่อหนี้) 
 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านในซอย 4 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 787,000 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 27 มิถุนายน 2562  

 
 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามกีฬา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 1,167,000 บาท 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินแบบก่อหนี้) 
 

 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมมะขาม – ระยองยนต์  
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 3,811,000 บาท 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ าขนาด 0.80 เมตร  
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชานเมือง – เกาะพรวด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 10,856,000 บาท 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
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 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 580,000 บาท 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินแบบก่อหนี้) 
 

 โครงการปรับปรุงลานจอดรถส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลทับมาท ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 718,000 บาท 
 - ไม่ได้ด าเนินการ (โอนลด) 
 

 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดเบา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 1,472,000 บาท 
 - ไม่ได้ด าเนินการ (โอนลด) 
 

 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 463,000 บาท 
 - ไม่ได้ด าเนินการ (โอนลด) 
 

 โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา  
หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 1,172,700 บาท 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์และภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 5,275,000 บาท 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาคสายรักสกุล ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 320,000 บาท  
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินแบบไม่ก่อหนี้) 
 

 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง (เพิ่มเติม) 
งบประมาณ 416,000 บาท  
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 โครงการชุดลอกและก าจัดวัชพืชคลองทับมา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ชุมชน
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 200,000 บาท  

 
 

 โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชคลองหนองโพรง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 และชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 100,000 บาท  

 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลต าบลทับมา 
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-เขา
โบสถ์ 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  

 
 

 โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
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 าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
 
 

 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 

 
 

 โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยสังคม 
งบประมาณ 300,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 
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 โครงการจ้านักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) 
งบประมาณ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ณ ส านักงานเทศบาล 
ต 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 
จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 100,000 บาท เมื่อเดือน เมษายน - กันยายน 2562  ณ วัดทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 
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 โครงการสนับสนุนศูนย์เฝ้าระวังยุติความรุนแรงและไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความและศูนย์ยุติ 
ความรุนแรงต่อหญิงเทศบาลต าบลทับมา 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการเทศบาลต าบลทับมาพบประชาชน “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุข 
ให้ประชาชน” 
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 าเภอ
เมือง  จังหวัดระยอง 

 
 

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

 
 

 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อเดือนธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562 ณ บริเวณประปาหมู่บ้านและ 
สะพานในพ้ืนที่ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการสร้างจิตส านึกเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
งบประมาณ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ 
งบประมาณ 20,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ  ศาลาเอนกประสงค์ ม.3  ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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 โครงการขยะสร้างมูลค่าเพื่อทุนการศึกษา 
งบประมาณ 20,000 บาท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา  

 
 

 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 – 
 

 โครงการสัตว์ปลอดโภคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
งบประมาณ 36,135 บาท เมื่อวันที่ เดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2562  ณ พื้นท่ีต าบลทับมา    
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 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
งบประมาณ 60,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา   
อ าเภอเมืองระยอง  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 

 
 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรกองการศึกษา 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา   
ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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 โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

  
 

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

 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลทับมา 
งบประมาณ 800,000 บาท เมื่อวันที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา 
และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนส าหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา 
งบประมาณ 60,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
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 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา 
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 
 
 
 
 
  
 
 

 โครงเสริมสร้างสมาธิสร้างปัญญา 
งบประมาณ 10,000 บาท เมื่อวันที่ วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
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 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 าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

  
 

 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต าบลทับมา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด 
งบประมาณ 400,000 บาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาสวนสุขภาพเทศบาล
ต าบลทับมา บ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ 
งบประมาณ 200,000 บาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 10 กุมภาพันธ์  2562 ณ สนามกีฬาในเขต
พ้ืนที่ต าบลทับมา ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
งบประมาณ 140,000 บาท เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

 
 

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

 
 

 โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นต าบลทับมา 
งบประมาณ 400,000 บาท เมื่อวันที่ 19 - ๒๑ เมษายน ๒๕62 ณ วัดทับมา  หมู่ที่ ๔  ต าบลทับมา  
อ าเภอเมืองจั งหวัดระยอง 

 
 

 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
งบประมาณ 10,000 บาท  
 - ไม่ได้ด าเนินการ – 
 

 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
งบประมาณ 350,000 บาท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
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 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 พื้นท่ีเทศบาลต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

  
 

 โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพื้นฐาน 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการพัฒนาองค์ความรู้นวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร 
งบประมาณ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลทับมาและท่ีท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรชุมชนสะพานหิน ต าบลทับมา  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่อยู่ในภาวะยากล าบาก 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

 
 

 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทับมา 
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 
 
  
  
  
  
 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างวินัยเกี่ยวกับการใช้เงินของส่วนงานต่างๆ และ 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
งบประมาณ 40,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 
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 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคาลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 
งบประมาณ 500,000 บาท เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

 
 โครงการร่วมใจช าระภาษีเพื่ออนาคตที่ดีของชาวทับมา 
งบประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8  
ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
งบประมาณ 30,000 บาท  
 - ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วโดยมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

  ทั้งนี้ ประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ ประกอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลทับมาได้ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ ณ วันที่  18   พฤศจิกายน  2562 
        
        
                 (นายประเสริฐ  วงษ์ศรี) 

นายกเทศมนตรีต าบลทับมา 


