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  บทที่ 1 
บทน ำ 

 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท      
และอ านาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน      
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งผลให้เทศบาลต าบลทับมา ซึ่งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
ต าบล มีภาระหน้าที่ และภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลทับมายังขาดแคลนทรัพยากรในการ
บริหารจัดการ การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้ 
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ท้องถิ่น ในการนี้เทศบาลต าบลทับมา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงได้ท าการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบเดือน 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562) ขึ้น   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซ่ึงการติดตามแผนพัฒนาถือเป็นเครื่องมือจ าเป็นในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ซึ่ง “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใน
โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลัง
เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการ ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงาน มีค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ   

  การประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมิน       
จะได้ปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการ การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้ งการติดตาม             
และประเมินผล  ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผล  
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปปรับปรุงและประกอบการ
ตัดสินใจต่อไป 
 



 
 

2 
 

ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น 

ปัจจัยน าเข้า 

-แผนปฏิบัติการ 

-งบประมาณ 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอื่น 

ระบบวัฒนธรรม ระบบการเมอืง 

กระบวนการ 

-การใชท้รัพยากร 

-การด าเนินการตาม

แผน 

-การบริหารแผน 

ผลผลิต 

-ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนในเชิงรูปธรรม 

 

ผลลัพธ์ 

- ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน

เมื่อเปรียบเทียบกบัวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring_) 

- Input monitoring 

- Performance 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

      ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน 

      การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

 

  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มีสาระส าคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบาย    
ของรัฐบาล ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทาง          
การพัฒนาประเทศระยะกลาง ก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือ เป็นฐาน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุม
ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุ ขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
       ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น            
และเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง           
ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การ           
ลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข 
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การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ
ที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ า
ภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน               
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่
รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา        
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการ 
ก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
ภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง      
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
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 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชน           
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  
โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกัน             
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบ
ในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 

 ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน         
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน               
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุน           
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต                 
ของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก           
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม                 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขัน             
ที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เ พ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุข             
ของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุน ให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัด         
ของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



 
 

6 
 

 
 

เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่              
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  (๑) การพัฒนาภาค                       
(๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเล 
ตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

Thailand 4.0  
ก่อนจะเข้ าสู่  Thailand 4.0 ขอเกริ่น ด้ วย  Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 
กล่าวคือ  
-ประเทศไทย 1.0 เน้นไปที่ภาคการเกษตร ขายวัตถุดิบ 
-ประเทศไทย 2.0 เน้นไปที่อุตสาหกรรมเบา ใช้แรงงานราคาถูก และวัตถุดิบน้อย เช่น อุตสาหกรรม 

ทอผ้า อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 -ประเทศไทย 3.0 เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน โดยเริ่มเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนัก และส่งออก 

โมเดลพัฒนาประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่านมา ท าให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้น
สูง” แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น ท าให้มีแนวคิด Thailand 4.0  

Thailand 4.0  เป็นโมเดล  เป็นแนวคิดที่จะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม     

 
องค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่    

1) เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี  
เตรียมปั้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ ารวย 

2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่ าสู่ High Value Services 
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า สู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เป้าหมายที่ได้จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” ให้กลายเป็น
กลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไป
ทางการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้  

5) กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  
5.1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
5.2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
5.3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม 
5.4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
5.5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
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แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก  (จันทบุรี  ชลบุรี  ตรำด  ระยอง) 

 วิสัยทัศน์ 
  “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก”  มียุทธศาสตร์การพัฒนา      
6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพ และยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าโดยอ านวยความสะดวก การค้าการลงทุน การบริการเพ่ือรองรับ 

เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด และการค้าระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐาน 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ  Logistics เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการเป็น

ประตูสู่อาเซียน 

แผนพัฒนำจังหวัดระยอง 

วิสัยทัศน์ 
 “เมืองคุณภาพแห่งชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล ( City of Good Quality of Life and  Balance 
Economic )” 

ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว(ระยอง)อย่างยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่ได้

มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้ 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคม(ระยอง)ให้มีคุณธรรมน าความรู้ สู่การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภูมิภาคท่ีได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อ

สิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลทับมำ 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
“ บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำล  บริกำรประทับใจ  ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมกำรศึกษำ พัฒนำ

เศรษฐกิจพอเพียง ”   
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลทับมำ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        1. สนับสนุน และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
        2. สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และแหล่งน้ ำ 
        1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง /ท่อระบายน้ า  
        2. ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
        3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ฝาย คลอง ล าราง และแหล่งน้ า 
        4. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน  
        5. พัฒนาและ ปรับปรุงผังเมือง 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและ คุณภำพชีวิต 
        1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
        3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณสุข ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
        1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
        3. ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐาน 
        4. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
        5. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ   
ปัญญำท้องถิ่น 
        1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        2. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
        3. ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        4. พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม โบราณสถาน ศาสนสถาน 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน  
        2. สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
        1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น  
        2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกล 
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บทที ่2 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ 

เทศบำลต ำบลทับมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนเมษำยน 2562 
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562) 

...........................................................................................  
 

รำยงำน 
- รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนเมษายน 2562  
  ระหว่าง (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) เทศบาลต าบลทับมา   
- รายงานแบบที่ 1   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลทับมา 
- รายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา 
- รายงานแบบที่  3 แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
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เทศบาลต าบลทับมา 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 

 
      

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกิน

ประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 8,500,000.00 7,989,046.07 -510,953.93 

  ภาษีบ ารุงท้องที ่ 95,000.00 79,361.10 -15,638.90 

  ภาษีป้าย 4,800,000.00 4,299,900.00 -500,100.00 

รวมหมวดภาษีอากร 13,395,000.00 12,368,307.17 -1,026,692.83 

หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา 0.00 33,465.00 33,465.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 130,000.00 201,572.30 71,572.30 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลูฝอย 2,600,000.00 1,985,070.00 -614,930.00 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้ง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

60,000.00 14,800.00 -45,200.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฏร 30,000.00 11,510.00 -18,490.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 5,000.00 1,840.00 -3,160.00 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 150,000.00 27,670.00 -122,330.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายจราจรทางบก 20,000.00 1,150.00 -18,850.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 100,000.00 333,794.50 233,794.50 

ค่าปรับอื่น ๆ 50,000.00 14,840.00 -35,160.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

420,000.00 319,750.00 -100,250.00 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นท่ี
เกิน200ตารางเมตร 

30,000.00 18,500.00 -11,500.00 

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 6,000.00 2,000.00 -4,000.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 5,000.00 4,440.00 -560.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสยีง 

500.00 895.00 395.00 

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  25,000.00 18,820.00 -6,180.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,631,500.00 2,990,116.80 -641,383.20 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 1,200,000.00 879,972.70 -320,027.30 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,200,000.00 879,972.70 -320,027.30 



 
 

11 
 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกิน

ประมาณการ 
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

ค่าขายแบบแปลน 201,000.00 22,000.00 -179,000.00 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 800,000.00 882,435.00 82,435.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,001,000.00 904,435.00 -96,565.00 
หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 0.00 7,200.00 7,200.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 7,200.00 7,200.00 
หมวดภาษีจดัสรร ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 981,492.86 981,492.86 

  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 12,000,000.00 7,773,725.79 -4,226,274.21 

  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 43,000,000.00 22,415,714.56 -20,584,285.44 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,800,000.00 1,693,422.40 -1,106,577.60 

  ภาษีสรรพสามิต 18,800,000.00 10,262,832.17 -8,537,167.83 

  ภาษียาสูบ 0.00 26,512.04 26,512.04 

  ค่าภาคหลวงแร ่ 100,000.00 165,976.31 65,976.31 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 150,000.00 93,012.02 -56,987.98 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

41,200,000.00 20,554,159.00 -20,645,841.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 118,050,000.00 63,966,847.15 -54,083,152.85 

หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

38,722,500.00 13,910,278.00   

  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  14,400,000.00 7,247,100.00   

  เบี้ยยังชีพคนพิการ  2,688,000.00 1,032,000.00   

  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  150,000.00 58,500.00   

  อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย  494,900.00 248,000.00   

  อาหารเสริม(นม)ประถมศึกษา  2,900,000.00 1,553,226.00   

  อาหารเสริม(นม)ปฐมวัย   95,810.00   

  อาหารกลางวันประถมศึกษา 2,268,000.00  2,510,000.00   

  ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น   357,800.00   
  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ   160,000.00   
  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

ขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรยีน 
 714,000.00 

 
36,000.00   

  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
ขั้นพื้นฐานค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

153,510.00 77,400.00   

  สนับสนุนการเรยีนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  171,700.00 170,000.00   

  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
ขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 

783,700.00 306,000.00   
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกิน

ประมาณการ 

  สนับสนุนค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า   1,981,050.00   
  สนับสนุนเงินเดือนครูและค่าตอบแทน ผดด.ศูนย์

เด็กฯ 
  630,500.00   

  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 36,135.00   

     

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,722,500.00 30,409,799.00 -8,312,701.00 

รวมท้ังหมด 176,000,000.00 111,526,677.82 -64,473,322.18 

เงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  25,000.00   

โครงการสนับสนุนสื่อและอุปกรณD์LTV  57,400.00   
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ   82,400.00   

รวมท้ังหมด   111,609,077.82   
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เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ตารางรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561  ถึงเดือน  มีนาคม 2562 

    ประเภท งบประมาณ รายรับจริง +เพ่ิม/- ลด 

หมวดภาษีอากร 
        13,395,000.00  

        
12,368,307.17   -         1,026,692.83  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
          3,631,500.00  

          
2,990,116.80  -           641,383.20  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
          1,200,000.00  

            
879,972.70  -           320,027.30  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
          1,001,000.00  

            
904,435.00  -             96,565.00  

หมวดรายได้จากทุน 
                        -    

               
7,200.00                 7,200.00  

หมวดภาษีจัดสรร 
       118,050,000.00  

        
63,966,847.15  -       54,083,152.85  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
        38,722,500.00  

        
30,409,799.00  -         8,312,701.00  

รวมรายรับตามเทศบัญญัติ 
       176,000,000.00  

       
111,526,677.82  

  -       
64,473,322.18  

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
  

              
82,400.00              82,400.00  

รวม 
       176,000,000.00  

       
111,609,077.82  -       64,390,922.18  

ประเภท งบประมาณ รายจ่ายจริง คงเหลือ 

งบกลาง 
         23,616,705.00  

        
12,109,025.52          11,507,679.48  

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
          4,426,920.00  

          
2,118,960.00            2,307,960.00  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
         45,985,365.00  

        
15,811,335.23          30,174,029.77  

ค่าตอบแทน 
          5,126,420.00  

            
421,965.28            4,704,454.72  

ค่าใช้สอย 
         39,507,980.00  

          
9,383,665.52          30,124,314.48  

ค่าวัสดุ 
          7,958,500.00  

          
2,212,523.18            5,745,976.82  

ค่าสาธารณูปโภค 
          3,120,000.00  

          
1,052,745.45            2,067,254.55  

เงินอุดหนุน 
          2,801,100.00  

          
2,733,049.69                10,650.31  

รายจ่ายอื่น               30,000.00                          -                  30,000.00  
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ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1) 
          1,919,210.00  

            
383,825.86            1,535,384.14  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
         41,507,800.00  

            
388,000.00          41,119,800.00  

รวม        176,000,000.00  
        

46,615,095.73         129,327,504.27  

    
เงินสะสมที่สามารถใช้ได้   

        
27,974,282.34    

เงินทุนส ารองเงินสะสม   
        

70,698,657.98    
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562) 
เงินอุดหนุน อปท. / ส่วนรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ / องค์กรประชำชน 

 

ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
หมำยเหตุ เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ 
ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

ต้ังจ่ำย เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัด
ทับมา (ค่าอาหารกลางวัน) 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัด
ทับมา 

 

 

2,268,000 2,268,000 
 

0.00 กอง
การศึกษา 

ตามหนังสือ โรงเรียน
ชุมชนวัดทับมา  

ที่ ศธ 
04125.104/175 
ลว. 25 พ.ค. ๒๕๖๑ 

2 อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชจังหวัดระยอง    
แก่อ าเภอเมืองระยอง 

สนับสนุนการจัดโครงการ
จัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง  

 
 
 

30,000 30,000 เงินเหลือรับคืน 
14,015.63 

กอง
การศึกษา 

ตามหนังสืออ าเภอเมือง
ระยอง ท่ี รย 

0118/5650  
ลว. 21 พ.ย. ๒๕๖๑ 

3 เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา 

3.1  โครงการประเพณี
ท าบุญส่งวิ่งเกวียนสภา
วัฒนธรรมต าบลทับมา 

 

 

32,000 32,000 0.00 กอง
การศึกษา 

ตามหนังสือสภา
วัฒนธรรมต าบล 

ทับมา ท่ี สวธ.ต.ทับมา 
8/๒๕๖๑  

ลว. 6 ก.ค. 2561 
3.2  โครงการธรรมะปลูก
ปัญญาสภาวัฒนธรรมต าบล
ทับมา 
 

  49,000 49,000 เงินเหลือรับคืน 
4,000 

กอง
การศึกษา 

ตามหนังสือสภา
วัฒนธรรมต าบลทับมา 

ที่ สวธ.ต.ทับมา 
8/2561  

ลว. 6 ก.ค. 2561 
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
หมำยเหตุ เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ 
ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

ต้ังจ่ำย เบิกจ่ำย คงเหลือ 

4 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
สนับสนุนมรดกไทยและ
เฉลิมพรเกียรติสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน และ
กิจกรรมทางศลิปะ 
วัฒนธรรมของ 
อ าเภอเมืองระยอง 

สนับสนุนการจัดโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนมรดกไทย
และเฉลิมพรเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน และ
กิจกรรมทาง
ศิลปะวัฒนธรรมของอ าเภอ
เมืองระยอง ตาม นส.ที่ รย 
0031.01/2330 ลว.23 
พค.2561 

  30,000 30,000 0.00 กอง
การศึกษา 

ตามหนังสือ 
อ าเภอเมืองระยอง  
ที่ รย 0118/838   
ลว. ๒0 ก.พ. ๒๕๖2 

5 อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลผลไม้และของดี
เมืองระยอง แก่อ าเภอเมือง
ระยอง  

สนับสนุนการจัดโครงการ
จัดงานเทศกาลผลไม้และ
ของดีเมืองระยอง แก่
อ าเภอเมืองระยอง  

รอด าเนินการ
ตามหนังสือ
อ าเภอเมือง 
ระยอง   

 
 

50,000 0.00 50,000 กอง
การศึกษา 

ตามหนังสือ 
อ าเภอเมืองระยอง  

ที่ รย 0118/2391          
ลว. 24 พ.ค. ๒๕๖๑ 
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
หมำยเหตุ เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ 
ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

ต้ังจ่ำย เบิกจ่ำย คงเหลือ 

6 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของ ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

อุดหนุนโครงการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ 
ศป.ปส.อ.เมืองระยอง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562   

  240,000 240,000 0.00 กอง 
วิชาการฯ 

ตามหนังสือ 
อ าเภอเมืองระยอง  

ที่ รย 0118/2391       
ลว. ๒4 พ.ค. ๒๕๖1 

7 อุดหนุนโครงการขยายเขต
จ าหน่ายไฟฟ้า ถนนสาย
สะสมสุข ชุมชนบ้านหนอง
มะหาด หมู่ที่ 3 ต าบล   
ทับมา อ าเภอเมือง ระยอง 
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดระยอง  

อุดหนุนโครงการขยายเขต
จ าหน่ายไฟฟ้า ถนนสาย
สะสมสุข ชุมชนบ้านหนอง
มะหาด หมู่ที่ 3 ต าบล   
ทับมา อ าเภอเมือง ระยอง 
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดระยอง  

 

 

102,100 102,065.32 34.68 กองช่าง ตามหนังสือ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

จังหวัดระยอง  
ที่ มท 5309.18/รย.
(บค)/1231/2561 
ลว. 6 ส.ค. 2561 

   
 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลทับมา ได้อุดหนุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรประชาชน 
จ านวน 7 รายการ โดยตั้งจ่ายไว้ จ านวน 2,801,100 บาท ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562   
เบิกจ่าย จ านวน 2,751,065.32 บาท คงเหลือ จ านวน 50,034.68 บาท และได้รับคืนเงินอุดหนุน เนื่องจาก    
เหลือจ่าย จ านวน 18,015.63 บาท 
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แบบที่ 1 
แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลทับมำ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2564)
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 [[[ 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า 
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ( รำยละเอียดในบทท่ี 1 ส่วนข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลทับมำ) 
  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลทับมำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

ส่วนที่ 2  ประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  
11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

เกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 พบว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินมีการด าเนินการครบถ้วนทั้งในส่วนของคณะกรรมการและในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนา คิดเป็น
ร้อยละ 100   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

 
  

 แบบที่ 2   แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลทับมำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
      ค ำชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  
  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป (รำยละเอียดในบทที่ 1 ส่วนข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลทับมำ) 
  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลทับมำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดระยอง    

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่  1 – 2  (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)  
   (1) ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม ) (2) ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม )    
   (3) ไตรมาสที ่3 (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน)    
 ส่วนที่  2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564      

            1. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 4 ปี (2561- 2564 ) 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1* 15 7,991,000 13 5,490,000 13 5,490,000 12 5,460,000 53 24,431,000 
2* 34 114,264,310 28 75,696,800 22 49,787,500 27 162,709,360 111 402,457,970 

3* 25 18,718,000 25 20,901,600 25 23,107,200 24 25,238,000 99 87,964,800 
4* 11 30,640,000 9 15,930,000 9 15,930,000 7 15,850,000 36 78,350,000 
5* 26 11,364,980 29 11,487,180 30 11,538,380 30 11,581,680 115 45,972,220 

6* 5 430,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 20 1,870,000 
7* 104 85,664,100 37 3,665,800 18 3,139,000 20 3,162,100 179 95,631,000 

รวม 220 269,072,390 146 133,651,380 122 109,472,080 125 224,481,140 613 736,676,990 
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2. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 4 ปี (2561- 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1* 3 1,200,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000 9 3,900,000 
2* 6 6,627,000 0 0 0 0 0 0 6 6,627,000 

3* 5 530,000 5 530,000 5 530,000 5 530,000 20 2,120,000 
4* 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 12 680,000 
5* 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000 

6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7* 7 1,737,000.00 0 0 0 0 0 0 7 1,737,000 

รวม 25 10,274,000 11 1,610,000 11 1,610,000 11 1,610,000 58 15,104,000 

 
 
 
 
 
 
 
   

             3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 4  ปี (2561- 2564 )  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  ปี พ.ศ. 2561 
 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1* 1 234,000 1 234,000 0 0 0 0 2 468,000 
2* 34 38,262,000 5 35,328,000 0 0 0 0 39 73,590,000 

3* 1 200,000 2 230,000 2 230,000 2 230,000 7 890,000 
4* 3 160,000 0 0 0 0 0 0 3 160,000 
5* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7* 17 373,500 37 1,846,200 10 908,800 5 741,300 69 3,869,800 

รวม 56 39,229,500 45 37,638,200 12 1,138,800 7 971,300 120 78,977,800 
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  4. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 4 ปี (2561- 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1* 0 0 1 200,000 0 0 0 0 1 200,000 
2* 0 0 15 42,959,500 0 0 0 0 15 42,959,500 

3* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7* 2 125,800 17 363,760 1 50,850 1 50,850 21 591,260 

รวม 2 125,800 33 43,523,260 1 50,850 1 50,850 37 43,750,760 

  5. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 4 ปี (2561- 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2* 0 0 9 3,480,800 21 60,929,300 0 0 30 64,410,100 

3* 0 0 1 1,550,000 0 0 0 0 1 1,550,000 
4* 0 0 4 196,135 1 44,000 1 44,000 6 284,135 

5* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7* 0 0 20 452,800 8 9,070,000 2 70,000 30 9,592,800 

รวม 0 0 34 5,679,735 30 70,043,300 3 114,000 67 75,837,035 
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          6. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 4  ปี (2561- 2564 )  รวมแผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1,2,3 และ 4     

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที่  1 (2561) ปีที่  2 (2562) ปีที่ 3 (2563) ปีที่ 4 (2564) รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1* 19 9,425,000 17 6,824,000 15 6,390,000 14 6,360,000 65 28,999,000 

2* 73 152,233,310 57 157,465,100 44 117,636,800 27 162,709,360 201 590,044,570 

3* 31 19,448,000 33 23,211,600 32 23,867,200 31 25,998,000 127 92,524,800 

4* 17 30,970,000 16 16,296,135 13 16,144,000 11 16,064,000 57 79,474,135 

5* 27 11,374,980 30 11,497,180 31 11,548,380 31 11,591,680 119 46,012,220 

6* 5 430,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 20 1,870,000 

7* 125 87,619,600 110 6,272,560 43 13,295,050 28 4,024,250 306 111,211,460 

รวม 297 311,500,890 268 222,046,575 183 189,361,430 147 227,227,290 895 950,136,185 
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6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (ระหว่ำง วันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)    
    ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำปี พ.ศ. 2562   
 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำรที่ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่ำง ที่ยังไม่ได้ ที่ไม่ได้ปฏิบัติ ที่บรรจุในแผนพัฒนำ 

  ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร     

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1* 5 38.46 5 38.46 3 23.08 4 23.53 17 100 
2* 2 11.76 8 47.06 7 41.18 40 68.52 57 100 

3* 5 20.83 11 45.83 8 33.33 9 27.27 33 100 
4* 1 7.15 5 35.71 8 57.14 2 12.50 16 100 

5* 9 32.14 9 32.14 10 35.71 2 6.67 30 100 
6* 1 20 3 60 1 20 0 0 5 100 
7* 17 56.67 7 23.33 6 20 80 72.73 110 100 

รวม 40 30.54 48 36.64 43 32.82 137 51.12 268 100 
 

ค าอธิบาย 
 1* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2* ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 
 3* ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 
 4* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ           
                        และสิ่งแวดล้อม 
 5* ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6* ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 7* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กรำฟแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562 

 

36.64%

30.54%32.82%                    
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การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

โอนลด โอนเพ่ิม 
   คงเหลือ        

หลังโอน - + 
ผูกพัน 

เบิกจ่ายจริง 
งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

ทั้งหมด 
งบประมาณคงเหลือ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

1. ด้านการพัฒนา
การเมือง การบริหาร 
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5,303,000 3.01 0.00 0.00 5,303,000.00 525,000.00 999,938.00 0.57 1,524,938.00 0.87 3,778,062.00 71.24 

2. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และ
แหล่งน้ า 

42,274,100 24.02 2,653,000.00 1,588,800.00 41,209,900.00 0.00 490,065.32 0.28 490,065.32 0.28 40,719,834.68 98.81 

3. ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 19,248,000 10.94 0.00 1,550,000.00 20,798,000.00 65,050.00 10,573,756.00 6.01 10,638,806.00 6.04 10,159,194.00 48.85 

4. ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบ
สาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13,094,000 7.44 0.00 196,135.00 13,290,135.00 3,569,783.43 3,684,841.51 2.09 7,254,624.94 4.12 6,035,510.06 45.41 

5. ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12,376,650 7.03 0.00 0.00 12,376,650.00 374,510.10 6,069,327.27 3.45 6,443,837.37 3.66 5,932,812.63 47.94 

6. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

480,000 0.27 0.00 0.00 480,000.00 0.00 48,800.00 0.03 48,800.00 0.03 431,200.00 89.83 

7. ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

83,224,250 47.29 916,015.00 234,080.00 82,542,315.00 2,992,623.93 24,748,367.63 14.06 27,740,991.56 15.76 54,801,323.44 66.39 

รวม 176,000,000 100 3,569,015.00 3,569,015.00 176,000,000.00 7,526,967.46 46,615,095.73 26.49 54,142,063.19 30.76 121,857,936.81 69.24 



 
 

26 
 

ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562) 
 

 
โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร

แล้ว 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณที่ได้รับ เบิกจ่ำย 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
อุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่และภารกจิถ่ายโอนเลือกท า    30,409,799  
1. อาหารเสริมนม (ศพด., ร.ร.)    1,649,036 1,117,047.90 
2. อาหาร(กลางวัน) (ศพด., ร.ร.)    2,758,000 2,758,000 
3. เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า    1,981,050 1,470,674 
4. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น    357,800 - 
5. ผู้ป่วยเอดส ์    58,500 58,500 
6. ผู้พิการ    1,032,000 1,032,000 
7. ผู้สูงอาย ุ    7,247,100 7,052,300 
8. สนับสนุน ศพด.เงินเดือนครูและ ผดด.    630,500 630,500 
9. สนับสนุน ศพด.ค่าจัดการเรียนการสอน     170,000 - 
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯขั้นพื้นฐาน (รายหวั)     
      ค่าเครื่องแบบนกัเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรม 

   306,000 306,000 

11. อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ    160,000 - 
12. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้    36,135 - 
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอปุกรณ์การเรียน    36,000 36,000 
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    77,400 77,400 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    30,409,799 14,538,421.90 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ 
1. ค่าสนับสนุน ศพด.เงินค่าการศึกษาบตุร    25,000 - 
2. โครงการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ DLTV    57,400 57,400 

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ    82,400 57,400 

รวมท้ังสิ้น 6 6 4 30,492,199 
 

14,595,821.90 
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ค ำชี้แจง :  เป็นแบบประเมินตนเองมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลทับมา  มีการปกครองแบ่งเป็น 8 ชุมชน จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลทับมาตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม 2551  
 

ที่ตั้ง  ทิศเหนือ ติดต่อเขต เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขต เทศบาลนครระยอง, เทศบาลต าบลน้ าคอก, 

เทศบาลต าบลเชิงเนิน  อ าเภอเมืองระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
      เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 
  ทิศใต ้  ติดต่อเขต เทศบาลต าบลเนินพระ  อ าเภอเมืองระยอง 
         ส านักงานเทศบาลต าบลทับมาอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองระยองประมาณ  8 กิโลเมตร         
และตั้งอยู่บริเวณสี่แยกทับมา  ถนนสายบางนา – ตราด (ถนนสาย 36) หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่     มีเนื้อที่ประมาณ 29.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,275 ไร่ 
กำรปกครอง 

ต าบลทับมาแบ่งการปกครองเป็น 8 ชุมชน โดยมีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 24,369 คน 
แยกเป็นชาย 12,124 คน เป็นหญิง 12,245 คน จ านวนครัวเรือน 16,342 ครัวเรือน สามารถแยกจ านวน
ประชากรเป็นหมู่บ้าน ดังนี้     

ชุมชน 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
ชำย หญิง 

จ ำนวนประชำกร
ทั้งหมด 

๑. ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 
๒. ชุมชนบ้านแหลมมะขาม  หมู่ที่ 2 
๓. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
๔. ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ที่ 4 
๕. ชุมชนบ้านเขาไผ่  หมู่ที่ 5 
๖. ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6 
๗. ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 
๘. ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 

1,016 
4,519 
4,039 
2,737 

939 
1,839 

897 
356 

776 
3,203 
3,077 
1,823 

611 
1,525 

856 
253 

783 
3,318 
3,111 
1,853 

597 
1,472 

838 
273 

1,559 
6,521 
6,188 
3,676 
1,208 
2,997 
1,694 

526 
รวม 16,342 12,124 12,245 24,369 

ข้อมูล ณ  เดือน มีนาคม 2562 
 

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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อุตสำหกรรม และกำรพำณิชย์ 
   ห้างสรรพสินค้า      จ านวน     3   แห่ง  
   โรงงานอุตสาหกรรม      จ านวน     3   แห่ง 
         สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง     จ านวน      5   แห่ง 
         สถานบริการแก๊สเชื้อเพลิง     จ านวน      6    แห่ง 
         สถานประกอบการจ าหน่ายรถยนต์และบริการหลังการขาย     จ านวน    11    แห่ง 
    สถานประกอบการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง    จ านวน    15    แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์       จ านวน    26    แห่ง 
         สถานประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อมรถยนต์     จ านวน        4    แห่ง 
         สถานประกอบการร้านอาหาร      จ านวน      10 แห่ง 
         สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท              จ านวน      10 แห่ง 
         สถานประกอบการร้านค้า       จ านวน          183 แห่ง 
         สถานประกอบการบ้านเช่า ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท ์   จ านวน          257    แห่ง 
         สถานประกอบการร้านขายวัสดุก่อสร้าง     จ านวน   16   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านเสริมสวย, สปา     จ านวน    16 แห่ง 
         สถานประกอบการบริษัทต่าง ๆ                จ านวน     91 แห่ง 
         สถานรับเลี้ยงเด็ก      จ านวน     3 แห่ง 
    สถานประกอบการค้าของเก่า    จ านวน    4    แห่ง 
    สถานประกอบการโรงกลึง     จ านวน    5 แห่ง 
    สถานประกอบการไม้แปรรูป    จ านวน  11  แห่ง 
    สถานประกอบการคลินิก     จ านวน    3 แห่ง 

          (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2562)  
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้ำน OTOP  จ ำนวน  4   ผลิตภัณฑ์ 
   1) ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ หมู่ที่ 5 
   2) ผลิตภัณฑ์น้ าปลา  หมู่ที่ 6 
   3) ผลิตภัณฑ์กะปิ   หมู่ที่ 1, 4, 7  
   4) ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า หมู่ที่ 6 

กลุ่มอำชีพของกองทุนต่ำง ๆ   มีจ ำนวน 11 กลุ่มอำชีพ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน  หมู่ 1 - ผลิตภัณฑ์ กะปิ, น้ าพริก, ปลาส้ม, ยาดมและพิมเสน 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม  หมู่ 2 – ผลิตภัณฑ์ การผูกผ้าประดับงาน   
   กลุ่มประมงเลี้ยงปลาน้ าจืด  หมู่ 2 - ผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด หมู่ 3 ผลิตภัณฑ์ – อาหารพื้นบ้าน, ขนมไทย 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับมา  หมู่ 4  ผลิตภัณฑ์ – กะปิ, ขนมไทย 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่  หมู่ 5  ผลิตภัณฑ์ – ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง, กะปิ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพน้ าและปุ๋ยชีวภาพแห้ง 
   กลุ่มส่งเสริมอาชีพศิลปะประดิษฐ์   หมู่ 6  ผลิตภัณฑ์ –  เครื่องจักสาน, ไม้กวาด 
   กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ –  น้ าปลา, อาหารพื้นบ้าน 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ หมู่ 7  ผลิตภัณฑ์ – กะปิ, ผักปลอดสารพิษ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพน้ าและปุ๋ยชีวภาพแห้ง 
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กำรท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, โบรำณสถำน โบรำณวัตถุที่ส ำคัญ 

   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 -  ศาลเจ้ายางเอน         
   ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 -  ศาลเจ้าแม่สไบทอง    
   ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4     -  วัดทับมา  -  ศาลเจ้าพ่อถ้ าม้า 
      ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที ่5  -  หินรูปช้าง    

   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7  -  วัดเขาโบสถ์   -  เจดีย์วัดเขาโบสถ์   

   ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 -  ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง   -  สะพานหิน  

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  กลุ่มนาบัว, กลุ่มกะปิ 
   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 กลุ่มประมงน้ าจืด, กลุ่มศิลปะผูกผ้า  
   ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ที่ 4   กลุ่มกะปิ, คันกระสุนโบราณ   
   ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์ (ลอดช่องไผ่สายรุ้ง) 
   ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 กลุ่มมโหรีไทย, กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก, กลุ่มปลูกไม้ประดับ 
         กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  
   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7           กลุ่มกะปิ, กลุ่มผักปลอดสารพิษ    

ประเพณีท้องถิ่นงำนประเพณีท้องถิ่น เทศบำลประจ ำปี   

    - ลานวัฒนธรรมต าบลทับมา สถานที ่วัดทับมา หมู่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
   - งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมรดน้ าด าหัวของพรจากผู้สูงอายุ เล่นน้ า
สงกรานต์  การแข่งขันกีฬา  สถานที ่
     - หมู่ 1 บ้านนายสั่ง วงษ์ศรี 
     - หมู่ 2 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  
     - หมู่ 3 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
     - หมู่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา หมู่ที่ 4     
     - หมู่ 5 บ้านนางสาววรรณา  กล่อมแก้ว 
     - หมู่ 6 ศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ 7 วัดเขาโบสถ์ 
     - หมู่ 8 บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
    - ประเพณีท าบุญส่งวิ่งเกวียน สถานที่ 
     - หมู่ 1 ศูนย์สาธิตชุมชนบ้านขนาบหมู่ที่ 1 
     - หมู่ 2 ศาลายางเอน 
     - หมู่ 3 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
     - หมู่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา หมู่ที่ 4 
     - หมู่ 6 ศาลาแหลมทองหลาง และศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ 
     - หมู่ 8 ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง 
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ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำชำวบ้ำน  ปรำชญ์ชำวบ้ำน  
1) ภูมิปัญญาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ขึ้นบ้านใหม่ หมอขวัญ  
  -  นายอรุณ  นามจันทร์   ที่อยู่ เลขที่ 66 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
2) ภูมิปัญญาการแต่งโคลง กลอน  
  - นายประจวบ  บุญพันธ์  ที่อยู่ เลขที่ 29/1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
3) ภูมิปัญญากฎหมาย  ผู้พิพากษาสมทบ  
  - นางสาวเบญจา  ศรีสวัสดิ์  ที่อยู่ เลขที่ 24 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง     
4) ภูมิปญัญาการนวดแก้ปวดเมื่อย หมอพ่นส าหรับเด็ก    
  - นายอุ่น ละออง  ที่อยู่ เลขที่ 15/1 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
  -   นางวัชรี  เทียนทอง  ที่อยู่  เลขที่ 119 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
5) ภูมิปัญญาหมอต าแย 
  - นางย้อม  สูงล้น ที่อยู่ เลขที่ 112/1  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
6) ภูมิปัญญากีฬาหมากรุก 
  - นายเสาร์    อบรม ที่อยู่ เลขที่ 10 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
7) ภูมิปัญญาหัตถกรรม คันกระสุน 
  - นายชาญ  เกษรศิริ   ที่อยู่ เลขท่ี 41/2  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
8) ภูมิปัญญาศาสนา จริยธรรม  พระพุทธศาสนา มัคนายก / เถ้าแก่ 
  -  นายสมควร  อบรม ที่อยู่ เลขที่ 20 หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  -   นายผูก  สุทธิฮึก ที่อยู่ เลขที่ 61/3 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
9) ภูมิปัญญาอุตสาหกรรม OTOP ลอดช่องสิงคโปร์ 
  - นางสัมฤทธิ์  วิเชียรวัฒน์    ที่อยู่  เลขที่ 89 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จงัหวัดระยอง 
10) ภูมิปัญญาหัตถกรรมงานจักสาน   
  - นางสุนทร  คงคาล้อม ที่อยู่ เลขท่ี 67/12 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 
11) ภูมิปัญญาศิลปะ ร ากลองยาว    
  - นางส าเนาว์   คงทน ที่อยู่ เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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12) ภูมิปัญญาศิลปะ  มโหรี   
  - นายพา  อยู่คง  ที่อยู่ เลขที่ 64 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
13) ภูมิปัญญาการแพทย์และสาธารณสุขแพทย์แผนไทย สมุนไพร   
  - นายบุญธรรม  ล าดับช้ัน  ที่อยู่ เลขที่ 85/1 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
14) ภูมิปัญญาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ล าตัด 
  - นายสั่ง  แสงโชติ  ที่อยู่ เลขท่ี 118/3 ชุมชนบ้านขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
  - นายเฉลียว  วิเวกแว่ว  ที่อยู่ เลขที่ 104/5   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 
15) ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี  สัปเหร่อ 
  - นายสมพงษ์   เมฆอรุณ  ที่อยู่ เลขที่ 103/1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
16) ภูมิปัญญาการปศุสัตว์    
  - นายสุชิน  ทรัพย์สิน  ที่อยู่ เลขที่ 60/4 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กำรคมนำคม    1) ทางหลวงแผ่นดิน  มีจ านวน  2  สายที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
    1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 (สายบางนา-ตราด) เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

    2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3136 (เลี่ยงเมืองระยอง) เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
         3) ทางหลวงชนบท มีจ านวน 1 สาย ที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
    4) ทางหลวงชนบท หมายเลข 2017 (สายหนองสนม-คลองช้างตาย) เป็นถนน แอสฟัสท์
    ติกคอนกรีต ถนนตามแนวทางสาธารณะประโยชน์ 
      5) ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 214 สาย ประกอบด้วย 

     (ข้อมูล : โดยกองช่ำงเทศบำลต ำบลทับมำ ณ เดือนมีนำคม 2562) 

ชุมชน ประเภทถนน (สำย) รวม
(สำย) คสล. แอสฟัสติก 

คอนกรีต 
ลูกรัง แอสฟัสติกคอนกรีต

และ คสล. 
คสล. 

และลูกรัง 

บ้านขนาบ หมู่ที่ 1 24 3 1 - - 28 

บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 26 7 - - - 33 
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 30 3 3 - - 36 
บ้านทับมา หมู่ที่ 4 30 9 1 2 - 42 
บ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 5 1 - 1 - 7 
บ้านแหลมทองหลาง  
หมู่ที่ 6 

18 3 - 1 - 22 

บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 22 8 - 4 - 34 
บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 5 4 - 2 1 12 

รวม 160 38 5 10 - 214 
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บุคลำกร จ านวนบุคลากรเทศบาลต าบลทับมา  จ านวน 159 คน     

    ปลัดเทศบาลต าบลทับมา            จ านวน                1       คน 
  รองปลัดเทศบาลต าบลทับมา   จ านวน                1       คน 

ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล   จ านวน     33     คน 
ต าแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน  จ านวน     15     คน 
ต าแหน่งในกองคลัง    จ านวน       17   คน   

 ต าแหน่งในกองช่าง    จ านวน        24   คน 
    ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           จ านวน         16   คน 
    ต าแหน่งในกองการศึกษา      จ านวน       37   คน 
    ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม   จ านวน              11   คน 
    ต าแหน่งในงานตรวจสอบภายใน               จ านวน       4   คน 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา     จ านวน        13    คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน       13   คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน       13   คน 
ระดับ ปวช.     จ านวน      8   คน 
ระดับ ปวส.     จ านวน     29   คน 
ระดับ ปวท.     จ านวน        1    คน 
ปริญญาตรี     จ านวน               63   คน 
ปริญญาโท     จ านวน               19   คน 
                     (ข้อมูล : โดยงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ณ เดือนมีนาคม 2562) 

ข้อมูลรำยได้เทศบำล 

 รายได้ของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม  
2561 – 31 มีนาคม 2562) รวมทั้งสิ้น 111,609,077.82 บาท แยกได้ดังนี้ 

  - รายรับจริง      จ านวน  111,609,077.82   บาท   
   - รายจ่ายจริง      จ านวน    46,615,095.73 บาท  
  - เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   จ านวน     84,487,532.23  บาท   
 - เงินทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน    70,698,657.98 บาท 

ตำรำงเปรียบเทียบรำยรับ - รำยจ่ำย และเงินสะสม ปี พ.ศ. 2557 – 2561    

 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

งบประมำณ 
รำยรับ รำยจำ่ย เงินสะสม 

2557 151,965,297.05   125,745,346.63 44,037,222.70 
2558 166,621,165.35   133,177,679.29 41,900,214.16 
2559 170,954,249.76   146,954,725.04 29,722,514.14 
2560 170,346,936.66 141,445,764.55 58,790,605.92 
2561 197,403,547.24 145,975,081.57 84,487,532.23     
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ส่วนที่  2 ยุทธศำสตร์ และโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ  
 กำรน ำโครงกำรไปด ำเนินกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562) 

 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 13 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 57 17 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 33 24 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขทรัพยากร    
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 14 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ    
   วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30 28 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5 5 

     7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 110 30 

รวม 268 131 

จ ำนวนโครงกำรทีไ่ด้ปฏิบัติคดิเป็นร้อยละ  48.88   

ของจ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 2 
กำรประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทบัมำ 
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ส่วนที่ 2 

กำรประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทับมำ 
……………………………………………… 

องค์กรและกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) 
1. องค์กรที่รับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทับมำ 
 1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลทับมา       
มีหน้าที่จัดท าข้อมูลแผนงาน กิจกรรมเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาตั้งงบประมาณด าเนินการ และจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ส าหรับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาต่อหัวหน้าฝ่ายแผนง านและ
งบประมาณ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน รองปลัดฯ ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีต าบลทับมา   
 1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา ได้รับการแต่งตั้ง       
จากนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทับมา ดังนี้ 

 1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมาตามค าสั่ง 
เทศบาลต าบลทับมา ที่ 1564/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561  
 1.2.2 แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลทับมา ตามค าสั่งเทศบาลต าบลทับมา ที่ 5/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 
 1.2.3 แต่งตั้งคณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลทับมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลทับมา ที่ 1342/2561  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2561 

1.2.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ตามค าสั่ง    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลทับมา ที่ 1/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 
๒. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทับมำ    
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นเครื่องมือจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ซึ่ง “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feed back) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควร จะเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และการ
ประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะได้ปรับปรุงแก้ไขการ
ขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการ การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feed back) ที่สามารถน าไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจต่อไป 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ก าหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ดังนี้  
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายผา่นเกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

100 

2. ความส าเร็จในการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสีป่ีของเทศบาลมา
จัดท าเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

60.40 

3. ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการเบิกจ่ายงบประมาณการจ่ายประจ าปี
ตามแผนการด าเนนิงาน 

85.86 

4. ประสิทธผิลในการด าเนนิงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  7 
ด้าน 

52.81 

   5. 
 

  

ประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะที่ได้รับจาก
เทศบาล 6 ดา้น 
   5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.2 ด้านคุณภาพชีวิต 
   5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   5.4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 
   5.5 ด้านการบริหาร การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  
 

83.29 
89.90 
94.67 
81.17 
91.20 
92.50 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลแผนพัฒนำตำมเกณฑ์กำรประเมิน              
ที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

เทศบำลต ำบลทับมำก ำหนด 
 จ ำนวน 5 เกณฑ์กำรประเมิน 
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1. ประเมินกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำของเทศบำลตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

เกณฑ์กำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มกีารจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา  
 

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ              

การพัฒนาท้องถิ่น   

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น   

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง                          
กับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
  เกณ ฑ์การประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมีการด าเนินการครบถ้วนทั้งในส่วนของคณะกรรมการ
และ ในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100    
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ยุทธศาสตร์ที่ 
1

ยุทธศาสตร์ที่ 
2

ยุทธศาสตร์ที่ 
3

ยุทธศาสตร์ที่ 
4

ยุทธศาสตร์ที่ 
5

ยุทธศาสตร์ที่ 
6

ยุทธศาสตร์ที่ 
7

กราฟแสดงผลส าเร็จการน าโครงการมาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12 44 21 17 26 5 58
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กราฟแสดงผลส าเร็จการน าโครงการมาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
2. ประเมินควำมส ำเร็จในกำรท ำโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำสี่ปีของเทศบำล พ.ศ.2561 
    ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณจ่ำยขำดเงินสะสม โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ตามแผนพฒันา 
โครงการ 

ตามแผนด าเนนิงาน 
ร้อยละ 

1.  1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ  
        เทคโนโลยสีารสนเทศ 

19 12 3.96 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ า 74 44 14.52 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คณุภาพชีวิต 31 21 6.93 

4.  4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข   
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 17 5.61 

5.  5. ด้านการพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา  การกีฬา ศาสนา   
        ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณแีละภมูิปัญญาท้องถิ่น 

27 26 8.58 

6.  6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว      
        เชิงอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

5 5 1.65 

7.   7. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 130 58 19.14 

รวม 303 183 6.40 
 

 
เกณฑ์การประเมินความส าเร็จในการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล มาจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของเทศบาลต าบลทับมา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ  73.47    
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมาก าหนดไว้ 
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3. ประเมินควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี  ปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

ยุทธศำสตร ์

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 

ต้ังจ่ำย 
 

 
เบิกจ่ำย ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมลูข่าวสารและ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2,005,000 1,470,310 0.86 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ า 39,133,000  39,088,000 22.99 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คณุภาพชีวิต 18,234,000 16,450,317.34 9.68 
4. ด้านการพัฒนาการบรหิารจดัการระบบสาธารณสุข  
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21,285,000, 20,891,512 12.29 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา  
   ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14,099,010 10,129,027.56 5.96 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 640,000 545,160 0.32 
7. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 74,603,990 57,385,254.67 33.76 

รวม 170,000,000 145,959,581.57 85.86 
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 เกณฑ์การประเมินความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ของเทศบาลต าบลทับมา 

พบว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2561 ได้  จ านวน  145,959,581.57   บาท จาก 
งบประมาณตั้งจ่ายทั้งสิ้น 170,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.86  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมาก าหนดไว้ 
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4. ประเมินประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  7 ด้ำน 

ยุทธศำสตร ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมลูข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 13 86.67 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ า 15 13 86.67 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คณุภาพชีวิต 15 13 86.67 
4. ด้านการพัฒนาการบรหิารจดัการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 14 93.33 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

15 14 93.33 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

15 13 86.67 

7. ด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม 10 9 90 
รวม 100 89 89 

   เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้านความสามารถในการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่
เทศบาลต าบลทับมา ก าหนดไว้ 7 ด้าน พบว่า เทศบาลต าบลทับมาสามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 89 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลก าหนด 

 
5. ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ได้รับจำกเทศบำล 

5.1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ล ำดับ ค ำถำม 
ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ ควรปรับปรุง 
1 คุณภาพและการบ ารุงรักษาถนนในความดูแล บ ารุง รักษาของเทศบาล เช่น ผิวจราจรไม ่

เป็นหลุมบ่อ, ไหล่ทางไม่ช ารดุ, สภาพข้างทางไม่รก เป็นต้น 
89.00 11.00 

2 ถนนและทางเท้ามีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อให้ความสะดวก ปลอดภัย 80.50 19.50 
3 หลอดไฟฟ้าและความสว่างในเขตพื้นที่เทศบาล เช่น ทางแยก, วงเวียน, สวนสาธารณะ, 

บริเวณตลาด, ลานตลาด, สนามเด็กเล่น, ลานจอดรถสาธารณะ, ลานกีฬาชุมชน, สะพาน 
และสะพานลอยคนข้าม มีความสว่างตลอดเวลาการใช้งาน 

80.00 20.00 

4 การให้บริการน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค ทีส่ะอาด และเพียงพอ 83.00 17.00 
5 การให้บริการน้ าส าหรับการเกษตรอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 81.50 18.50 
6 แม่น้ า คลอง ห้วย สระ บ่อ บึง ในความรับผิดชอบของเทศบาลได้รับการขุดลอก/  

ปรับปรุงให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก ไม่ตื้นเขิน 
87.00 13.00 

7 เครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายจราจรบนพื้น (เส้นจราจรบนพ้ืนถนนทุกชนิด, ลูกศร 
ฯลฯ) มีสภาพพร้อมใช้งาน มองเห็นได้ชัดเจน 

82.00 18.00 

 คะแนนเฉลี่ย 83.29 16.71 
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5.2 ด้ำนคุณภำพชีวิต 

ล ำดับ ค ำถำม 
ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควรปรับปรุง 

1 การส่งเสริมและพัฒนาสตรี โดยการให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม
และสร้างอาชีพอย่างเหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมตรวจและให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพแก่สตรี หญิงมีครรภ์ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนาอาชีพของแรงงาน
สตรี เป็นต้น  

90.00 10.00 

2 การสนับสนุนการศึกษาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล/ อบต. เช่น การจัดกิจกรรม/ โครงการส่งเสริม สนบัสนุนคุณภาพ
การศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการจัดการสอน 
ความพอเพียงของจ านวนและคุณภาพครูผู้สอน  

89.00 11.00 

3 การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และการออกก าลังกายของเยาวชนและประชาชน 
เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน จัดสถานท่ีส าหรับออกก าลังกาย หรือมี
กิจกรรมแขง่ขันกีฬา  

90.00 10.00 

4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัด
กิจกรรมหรือช่องทางเพื่อรับฟงัปัญหา/ แนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ชุมชน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

90.00 10.00 

5 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานท าหรือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี
รายได้ การออกให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส ์

90.50 9.50 

 คะแนนเฉล่ีย 89.90 10.10 
  
  5.3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

ล ำดับ ค ำถำม 
ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควรปรับปรุง 

1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 98.00 2.00 
2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
92.00 8.00 

3 การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและ 
ลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

94.00                                    6.00 

 คะแนนเฉลี่ย 94.67 5.33 
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 5.4 ด้ำนกำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 

ล ำดับ ค ำถำม 
ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ ควรปรับปรุง 
1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของ 

แต่ละท้องถิ่น 
81.50 18.50 

2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ พัฒนา และได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นท่ี 

82.00 18.00 

3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

80.00 20.00 

 คะแนนเฉลี่ย 81.17 18.83 
 
 5.5 ด้ำนกำรบริหำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับ ค ำถำม 
ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ ควรปรับปรุง 
1 การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริม

ให้ประชาชนน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
94.00 6.00 

2 การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลต าบลทับมา 

89.50 10.50 

3 การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 84.00 16.00 
4 การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
90.50 9.50 

5 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 98.00 2.00 
 คะแนนเฉลี่ย 91.20 8.80 

 
   5.6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ล ำดับ ค ำถำม 
ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควรปรับปรุง 

1 การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญา และประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นในท้องถิ่น 

91.75 8.25 

2 การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรมอันดีของ 
 ครอบครัวและชุมชน 

93.25 6.75 

 คะแนนเฉลี่ย 92.50 7.50 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำ

เทศบำลต ำบลทบัมำ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทับมำ 
------------------------------------------------ 

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา ก าหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทับมา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 5 เกณฑ์ สรุปผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 

ล ำดับ เกณฑ์กำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ผ่ำนเกณฑ ์
(ร้อยละ) 

กำรด ำเนินงำน 
(ร้อยละ) 

1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

100 100 

2 ความส าเร็จในการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสีป่ีของเทศบาลมาจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

70 60.26 

3 ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการเบิกจ่ายงบประมาณการจ่ายประจ าปตีาม
แผนการด าเนนิงาน 

70 85.86 

4 ประสิทธผิลในการด าเนนิงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 70 52.81 
5 

 
  

ประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล    
6 ด้าน 
   5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.2 ด้านคุณภาพชีวิต 
   5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   5.4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 
   5.5 ด้านการบริหาร การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  
 

70 
70 
70 
70 
70 
70 

 
 

83.29 
89.90 
94.67 
81.17 
91.20 
92.50 

 
กำรประเมินผลพบว่ำ 

1. เทศบาลต าบลทับมา สามารถด าเนินการกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ความส าเร็จในการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมาจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  พบว่าเทศบาลสามารถด าเนินการได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อย
ละ 60.26 

3. ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการเบิกจ่ายงบประมาณการจ่ายประจ าปีตามแผนการด าเนินงาน 
พบว่าเทศบาลสามารถด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 85.86 

4. ประสิทธิผลในการด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน พบว่าเทศบาลสามารถ
ด าเนินการได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 52.81 
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 5. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล 6 ด้าน พบว่า
ประชาชน มีความพึงพอใจในบริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล  ประกอบด้วย  
     5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ 83.29 
   5.2 ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  89.90 
    5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน        
มีความพึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  94.67 
  5.4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชน       
มีความพึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  81.17 
   5.5 ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความ  
พึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  91.20 
  5.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า ประชาชนมีความ       
พึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  92.50 
 ปัญหำอุปสรรค 

1. งบประมาณรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. มีความแตกต่างของวิถีชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมของประชาชนพื้นบ้านเดิมและ

ประชาชนผู้เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ในชุมชน 
4. การพัฒนาระบบทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและก้าวสู่ EEC ท าให้ประชาชนปรับตัว    

ไม่ทัน 
5. เสียงไร้สายไม่ชัดเจน ช ารุด 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำแก้ไขปรับปรุงกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลทับมำ  
            1. จัดท าระบบแผนที่ภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี   
 2. จัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
  4. จัดอบรม และเผยแพร่ความรู้เรื่อง EEC เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเตรียมตัวให้
พร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
  5. ควรเพิ่มงบประมาณส าหรับอุดหนุนสภาวัฒนธรรม กิจกรรมการท าบุญวิ่งเกวียน เนื่องจาก
ในทุกชุมชนมีประเพณีท่ีท าสืบต่อกันมาทุกปี 
  6. ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย เนื่องจากบางจุดไม่ได้ยินเสียง และให้มีการบ ารุงรักษา และตรวจ
สภาพเสียงไร้สาย 3 เดือน/ครั้ง 
  7. ก าชับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ให้ท าหน้าที่ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด 
และมีการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
 

 
 
 



1 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัมหา
วชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร

250,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป

พ.ค.62-
ส.ค.62

0.00 250,000  

2 โครงการสนับสนุนการ
เลือกต้ัง

3,300,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป

ต.ค.61-
ก.ย.62

24 มี.ค.62 ผูกพนั  325,000 2,975,000.00  

3  โครงการสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันทข์องคนใน
ชาติ

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 30,000  

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1,2
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561 - มนีาคม 2562

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร ขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

หน่วย
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

การด าเนินการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

34 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



4 โครงการสนับสนุน
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลต าบลทบัมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ต.ค.61-
ก.ย.62

28,338.00 1,662.00  

5 โครงการ
ประชาสัมพนัธผ์ลการ
ด าเนินงานและกิจการ
ของเทศบาล

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

ต.ค.61-
ธ.ค.61

27 พ.ย.61 400,000.00 0.00  

6 โครงการพฒันา
ประสิทธภิาพบริการ
ตามพระราชบญัญัติ
การอ านวยความ
สะดวกในการ
พจิารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2558

100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

ต.ค.61-
พ.ย.61

14 พ.ย.61 100,000.00 0.00  

7 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ประชาสัมพนัธท์อ้งถิ่น

200,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

ต.ค.61-
ก.ย.62

ผูกพนั  
200,000.00

0.00  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

35 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



8 โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมาย
ใหก้ับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

มี.ค.62-
พ.ค.62

0.00 30,000.00  

9 โครงการอบรมข้อมูล
ข่าวสารตาม
พระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540

25,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

มี.ค.62-
มิ.ย.62

0.00 25,000.00  

10 ค่าจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ 
โครงการจ้างเหมา
บริการ ท าความ
สะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลทบัมา และ
อาคารอเนกประสงค์
บา้นทบัมา หมู่ 4 
และส่ิงปลูกสร้างอื่น

828,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 ส านัก
ปลัดฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

ต.ค.61-ก.พ.
62

585,000.00 243,000.00  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

36 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1  โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
จัดท าแผนพฒันา
เทศบาลต าบลทบัมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

ธ.ค.61-
ก.พ.62

21 ม.ค.62 30,000.00 0.00  

1 โครงการสตรีทบัมา
พฒันาประชาธปิไตย

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
สวสัดิการฯ

ม.ค.62-
เม.ย.62

27,600.00 2,400.00  

2 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพและ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน
ผู้น าชุมชน

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
สวสัดิการฯ

พ.ย.61-
ก.พ.62

0.00 50,000   -ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น พ.ย.
61 - พ.ค.
62

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

37 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแหลมทองหลาง 
1 ชุมชนบา้นแหลม
ทองหลาง หมู่ที่ 6 
ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

390,000 ชุมชนบา้น
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที่ 6

กองช่าง ธ.ค.61-
ก.พ.62

19 มี.ค.62 388,000.00 2,000.00   - ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น ธ.ค.
61 - มี.ค.
62

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนา 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง / ท่อระบายน้้า
แผนงานเคหะและชมุชน

ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ คงเหลือ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1,2
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561 - มนีาคม 2562

การด้าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย

 38 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายกรอกใน - สาย 
36 ชุมชนบา้นทบัมา 
หมู่ที่ 4 ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

5,080,000 ชุมชนบา้น
ทบัมา หมู่

ที่ 4

กองช่าง ธ.ค.61-
มิ.ย.62

0.00 5,080,000.00  

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายขนาบ-ยางปนีตอ
 ชุมชนบา้นเขาโบสถ์ 
หมู่ที่ 7 ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

8,465,000 ชุมชนบา้น 
เขาโบสถ์  
หมู่ที่ 7

กองช่าง ม.ค.62-
ก.ค.62

0.00 8,465,000.00  

ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด้าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

 39 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบา้นใน-สาย36 
ระยะที่ 2 ชุมชนบา้น
ขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบล
ทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

2,788,000 ชุมชนบา้น
ขนาบ  หมู่

ที่ 1

กองช่าง ม.ค.62-
ก.ค.62

0.00 2,788,000.00  

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้นใน
 ซอย 4 ชุมชนบา้น
ขนาบ หมู่ที่ 1 ต าบล
ทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

787,000 ชุมชนบา้น
ขนาบ  หมู่

ที่ 1

กองช่าง ธ.ค.61-
มิ.ย.62

0.00 787,000.00  

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

การด้าเนินการ
ล้าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

หน่วย
ด้าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน
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6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบสนาม
กีฬา ชุมชนบา้นขนาบ
 หมู่ที่ 1 ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

1,167,000 ชุมชนบา้น
ขนาบ  หมู่

ที่ 1

กองช่าง ม.ค.62-
ก.ค.62

0.00 1,167,000.00  

7 โครงการก่อสร้างวาง
ทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแหลม
มะขาม-ระยองยนต์ 
ชุมชนบา้นแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

3,811,000 ชุมชนบา้น
แหลม

มะขาม 
หมูที่ 2

กองช่าง ม.ค.62-
ก.ค.62

0.00 3,811,000.00  

ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด้าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ
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8 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางทอ่
ระบายน้ าขนาด 0.80
 เมตร พร้อมบอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชานเมือง-เกาะ
พรวด หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 3 ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

10,856,000 ชานเมือง-
เกาะพรวด
 หมู่ที่ 1 

และหมู่ที่ 3

กองช่าง ม.ค.62-
ส.ค.62

0.00 10,856,000.00  

ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ

การด้าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

หน่วย
ด้าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ
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1 เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ  โครงการ
ขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟา้ ถนนสายสะสม
สุข ชุมชนบา้นหนอง
มะหาด หมู่ที่ 3 
ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

102,100 ชุมชนบา้น
หนอง

มะหาด 
หมู่ที่ 3

กองช่าง พ.ย.61-
ม.ค.62

102,065.32 34.68  

แนวทางการพัฒนา 2.2 ขยายเขต ตดิตั้ง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด้าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

แผนงานเคหะและชมุชน

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ
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1 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถเคร่ืองจักรกล
ขนาดเบา ชุมชนบา้น
ทบัมา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

1,472,000 ชุมชนบา้น
ทบัมา หมู่

ที่ 4

กองช่าง ม.ค.62-
พ.ค.62

โอนลด 
1,472,000.00

0.00  

2 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถยนต์ ชุมชน
บา้นทบัมา หมู่ที่ 4 
ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

463,000 ชุมชนบา้น
ทบัมา หมู่

ที่ 4

กองช่าง ม.ค.62-
เม.ย.62

โอนลด  
463,000

0.00  

3 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลทบัมา
 ชุมชนบา้นทบัมา หมู่
ที่ 4 ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

580,000 ชุมชนบา้น
ทบัมา หมู่

ที่ 4

กองช่าง ธ.ค.61-
มี.ค.62

0.00 580,000.00   -ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น     
มี.ค.62 - 
ส.ค.62

แนวทางการพัฒนา 2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์ 

ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด้าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หมายเหตุ
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4 โครงการปรับปรุงลาน
จอดรถส าหรับ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลทบัมา ชุมชน
บา้นทบัมา หมู่ที่ 4 
ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

718,000 ชุมชนบา้น
ทบัมา หมู่

ที่ 4

กองช่าง พ.ย.61-
เม.ย.62

โอนลด  
718,000.00

0.00  

5 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
น้ าประปาภมูิภาค 
สายรักสกุลชุมชน 
บา้นขนาบ หมู่ที่ 1 
ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

320,000 บา้นขนาบ
 หมู่ที่ 1

กองช่าง ธ.ค.61-
มี.ค.62

0.00 320,000.00   -ขอขยาย
ห้วง เวลา
เป็น     
มี.ค.62 - 
ส.ค.62

6 โครงการจ้างออกแบบ
อาคารเอนกประสงค์
และภมูิทศัน์

5,275,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง พ.ย.61-
ส.ค.62

0.00 5,275,000  

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด้าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน
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7 โครงการปรับปรุง
พืน้สนามฟุตบอล
หญ้าเทียม ชุมชน
บ้านขนาบ หมู่ที ่1
 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

416,100 ชุมชน
บ้าน

ขนาบ 
หมู่ที ่1

กองช่าง ม.ีค.62-
ม.ิย.62

0.00 416,100  

8 โครงการก่อสร้าง
ลานจอดรถ
คอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลทับมา ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที ่4
 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

1,172,700 ชุมชน
บ้าน  
ทับมา 
หมู่ที ่4

กองช่าง ม.ีค.62 -
 ม.ิย.62

0.00 1,172,700   - ขอขยาย 
ห้วงเวลา
เป็น มิ.ย.
62 - ก.ย.
62

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด้าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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1 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏบิติัการ
ปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
เทศบาลต าบลทบัมา

80,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองวชิาการ ต.ค.61-
ก.ย.62

คร้ังที่ 1 เมื่อ
 13 ธ.ค.61

ผูกพนั  
25,000.00  

เบกิจ่าย  
54,960.00

40.00  

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1,2
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561 - มนีาคม 2562

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
แนวทางการพัฒนา 3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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2 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดของ
ศูนย์ปฏบิติัการ
ปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
 อ าเภอเมืองระยอง 
(ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง) ประจ าปี
งบประมาณ 2562

240,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองวชิาการ ต.ค.61-
ม.ค.62

ม.ค.62 240,000.00 0.00  

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่
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1 โครงการจุดบริการ
ประชาชนเพื่อปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุทาง
จราจรช่วงเทศกาลปี
ใหม่

60,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ปอ้งกันฯ

พ.ย.61-
ม.ค.62

27 ธ.ค.61 -
 2 ม.ค.62

57,300.00 2,700.00  

2 โครงการจุดบริการ
ประชาชนเพื่อปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุทาง
จราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

60,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ปอ้งกันฯ

ก.พ.62-
เม.ย.62

0.00 60,000  

3 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน

200,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ปอ้งกันฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 200,000  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แนวทางการพัฒนา 3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
สร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 49 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



4 โครงการเตรียมความ
พร้อมและปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่ม

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ปอ้งกันฯ

มิ.ย.62-
ส.ค.62

0.00 50,000  

5 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัใน
สถานศึกษา

65,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ปอ้งกันฯ

เม.ย.62-
มิ.ย.62

0.00 65,000  

6 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ปอ้งกันฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 20,000  

7 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปอ้งกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ปอ้งกันฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 20,000  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 50 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



8 โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภยัทางถนน

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ปอ้งกันฯ

พ.ย.61-
ม.ค.62

20 ธ.ค.61 29,796.00 204.00  

9 โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับภยั
และการปอ้งกัน     
สาธารณภยัแก่สถาน
ประกอบการ

25,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ปอ้งกันฯ

มี.ค.62-
มิ.ย.62

0.00 25,000  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
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1 โครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ตามรอย
พอ่หลวง

100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ม.ค.62-
ส.ค.62 
(ด าเนิน 
การตาม
แผนของ 

อบจ.)

13 มี.ค.62 ผูกพนั  
40,050.00

59,950.00  

2 โครงการเทศบาล
ต าบลทบัมาพบ
ประชาชน "หน่วย
บ าบดัทกุข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มคืน
ความสุขใหป้ระชาชน"

1,550,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป

ก.พ.62-
มี.ค.62

20 ก.พ.62 1,550,000 0.00  

แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิาร
สังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง

ล าดับ
ที่

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

 52 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



1 โครงการครอบครัว
ล้อมรัก อนุรักษ์
ประเพณีไทย

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ธ.ค.61-
มี.ค.62

0.00 30,000   -ขอขยาย
ห้วงเวลา 
เป็น ธ.ค.
61 - พ.ค.
62

2 โครงการคลังปญัญา
ผู้สูงอายุต าบลทบัมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ก.พ.62-
มิ.ย.62

0.00 50,000  

3 โครงการค่ายเยาวชน
ร่วมใจต้านภยัสังคม

300,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

มี.ค.62-
พ.ค.62

0.00 300,000  

4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วง
ปดิภาคเรียน (ภาคฤดู
ร้อน)

100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ก.พ.62-
มิ.ย.62

0.00 100,000  

5 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการ
พฒันาศักยภาพชีวติ
ของผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

พ.ย.61-
ก.พ.62

13 - 16 
ธ.ค.61

400,000 0.00  

แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่
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6 โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและความรุนแรง
ในครอบครัว

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ม.ค.62-
เม.ย.62

0.00 30,000   - ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น ม.ค.
62 - มิ.ย.
62

7 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์
พฒันาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 100,000  

8 โครงการสนับสนุน
ศูนย์เฝ้าระวงัยุติความ
รุนแรงและไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมยอม
ความและศูนย์ยุติ
ความรุนแรงต่อหญิง
เทศบาลต าบลทบัมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 50,000  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
สวสัดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

ต.ค.61 - 
มี.ค.62

7,116,100.00 7,283,900.00  

2 เบื้ยยังชีพคนพกิาร 2,688,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
สวสัดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

ต.ค.61 - 
มี.ค.62

1,065,600.00 1,622,400.00  

3 เบี้ยยังชีพผู้ปา่ยเอดส์ 150,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
สวสัดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

ต.ค.61 - 
มี.ค.62

60,000.00 90,000.00  

แผนงานงบกลาง

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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1 โครงการ Big 
Cleaning Day

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.61-
ม.ค.62

4 ธ.ค.61 30,000.00 20,000.00  

2 โครงการขยะยิ้ม 130,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.61-
เม.ย.62

0.00 130,000.00   - ขอยาย
ห้วงเวลา
เป็น พ.ย.
61 - มิ.ย.
62

3 โครงการเฝ้าระวงั
คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.61-
ธ.ค.61/
มี.ค.62/
มิ.ย.62

7,918.00 22,082.00  

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1,2
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561 - มนีาคม 2562

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 56 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



4 โครงการสร้างจิตส านึก
เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนในการดูแล
รักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

เม.ย.62-
ส.ค.62

0.00 100,000  

1 โครงการชุมชนทบัมา
ปลอดถังขยะ

20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.พ.62-
เม.ย.62

0.00 20,000   - ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น เม.ย.
62 - มิ.ย.
62

2 โครงการขยะสร้าง
มูลค่าเพื่อ
ทนุการศึกษาเยาวชน

20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.62-
มี.ค.62

0.00 20,000   - ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น เม.ย.
62 -มิ.ย.62

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

การด าเนินการ

แนวทางการพัฒนา 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมลูฝอย
แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 57 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



1 โครงการจ้างเหมา
เอกชนเก็บขนขยะมูล
ฝอย ต่อเนื่อง 5 
ปงีบประมาณ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2561 
ถึง 30 กันยายน 
พ.ศ.2566

12,264,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

3,624,433.51 8,639,566.49  

1 โครงการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.62-
พ.ค.62

22,490.00 27,510.00  

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค
 คนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนัขบา้

36,135 หมู่ที่ 1-8
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

มี.ค.62-
ก.ค.62

0.00 36,135   - ได้รับเงิน
อุดหนุน

หน่วย
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

แผนงานเคหะและชมุชน

เปน็ไป
ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา 4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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3 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

60,000 - ร.ร.อนบุาล
 Iทบัมา    
 -ศพด. 
บา้นทบัมา 
 หมู่ที่ 4  
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ค.62-
ก.ย.62

0.00 60,000   - ได้รับเงิน
อุดหนุน

4 โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในโรงเรียน
และชุมชน

26,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ค.62-
ก.ค.62

0.00 26,000   - ได้รับเงิน
อุดหนุน

5 โครงการมหกรรม
ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่

74,000 โรงเรียน
อนุบาลทบั

มา

กอง
สาธารณสุขฯ

เม.ย.62-
มิ.ย.62

0.00 74,000   - ได้รับเงิน
อุดหนุน

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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1 โครงการฝึกอบรม
พฒันาศักยภาพเพิ่ม
ขีดความสามารถการ
นวดแผนไทย

70,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

มี.ค.62-
พ.ค.62

0.00 70,000  

2 โครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉิน

360,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 360,000  

แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา 4.5 พัฒนาระบบบริการดา้นสาธารณสุข

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานการศึกษา

1 โครงการพฒันา
ศักยภาพครูและ
บคุลากรกองการศึกษา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.62-
เม.ย.62

0.00 30,000.00   - ขอขยาย
ห้วงเวลา 
เป็น พ.ค. 
62 - มิ.ย. 
62

2 โครงการกีฬาสาน
สามัคคีปฐมวยั

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.61-
ก.พ.62

14 ธ.ค.61 30,000 0.00  

3 โครงการเปดิบา้น
วชิาการปฐมวยั

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.62-
มี.ค.62

28 มี.ค.62 ผูกพนั  
30,000.00

0.00  

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1,2
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561 - มนีาคม 2562

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
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4 โครงการพฒันา
ความรู้และทกัษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลต าบลทบัมา

800,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 800,000  

5 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 
ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทบัมา

60,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

มี.ค.62-
พ.ค.62

0.00 60,000  

6 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นทบัมา

20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

มี.ค.62-
พ.ค.62

0.00 20,000  

7 โครงการโรงเรียน
พอเพยีงทอ้งถิ่น

10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.61-
ก.พ.62

0.00 10,000   - ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น พ.ค.
62 - มิ.ย.
62

8 โครงการวนัเด็ก
แหง่ชาติ

200,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.61-
ก.พ.62

12 ม.ค.62 200,000 0.00  

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
หมายเหตุ

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย

2,730,100 เทศบาล กอง 1,062,000.00 1,668,100.00  

การบริหารสถานศึกษา ต าบลทบัมา การศึกษา/
1. ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

1,440,000 ร.ร.อนุบาล
 ทบัมา

ต.ค.-ก.ย. 10 ต.ค.61 720,000.00 720,000.00  

2. ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร

20,000 ก.พ.-เม.ย. 0.00 20,000.00  

สถานศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูของโรงเรียน

19,500 ก.พ.-เม.ย. 0.00 19,500.00  

ในสังกัด อปท.

4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

16,800 ต.ค.-ก.ย. 0.00 16,800.00  

5. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุง

100,000 ก.พ.-เม.ย. 0.00 100,000.00  

ห้องสมุดโรงเรียน

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

50,000 ก.พ.-เม.ย. 0.00 50,000.00  

ในโรงเรียน

7. ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

15,000 พ.ค.-ส.ค. 0.00 15,000.00  

ในสถานศึกษา

8. ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการ

50,000 พ.ค.-ส.ค. 0.00 50,000.00  

อ่านในสถานศึกษา อปท.

- ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น พ.ค.

62-มิ.ย.62

- ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น พ.ค.

62-มิ.ย.63

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผนอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
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9.ค่าใช้จ่ายค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

612,000 ต.ค.-ธ.ค./
มี.ค.-มิ.ย. 29 ต.ค.61 306,000.00 306,000.00

 

10. ค่าใช้จ่ายค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

108,000 มี.ค.-พ.ค.
0.00 108,000.00

 

11. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ
เรียน

72,000 มี.ค.-พ.ค.
0.00 72,000.00

 

12. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์
การเรียน

72,000 ต.ค.-ธ.ค./
มี.ค.-มิ.ย. 29 ต.ค.61 36,000.00 36,000.00



13. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

154,800 มิ.ย.-ส.ค.
0.00 154,800.00

 

ผู้เรียน

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 712,550 เทศบาล กอง 432,000.00 278,850.00  

การบริหารสถานศึกษา ต าบลทบัมา การศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทับมา

    ศพด.   
 บา้นทบัมา

1. ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 490,000 ต.ค.-ก.ย. 1 ต.ค.61 262,000.00

 

2. ค่าใช้จ่ายค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

171,700
ต.ค.-ธ.ค./
ม.ีค.-ม.ิย. 29 ต.ค.61 170,000.00

 

3. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ
เรียน

9,000 มี.ค.-พ.ค. 0.00 9,000.00  

4. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์
การเรียน 9,000

ต.ค.-ธ.ค./
ม.ีค.-ม.ิย. 0.00 9,000.00

 

5. ค่าใช้จ่ายค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน 13,500 มี.ค.-พ.ค. 0.00 13,500.00

 

6. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 19,350 มิ.ย.-ส.ค. 0.00 19,350.00



ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 64 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



11 โครงการเสริมสมาธิ
สร้างปญัญา

10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ค.62-
ก.ค.62

0.00 10,000  

12 โครงการลูกเสือน้อย
โรงเรียนอนุบาลทบัมา

5,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา/

ร.ร.อนุ
บาลทบัมา

มิ.ย.62-
ส.ค.62

0.00 5,000  

13 โครงการหนูน้อย
เรียนรู้สู่โลกกวา้ง

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา/
ศพด. บา้น

ทบัมา

มิ.ย.62-
ส.ค.62

0.00 50,000  

14 ค่าอาหารเสริม (นม) 2,900,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ก.ย.62

ผูกพนั  
344,510.10  

เบกิจ่าย  
1,117,047.90

1,438,442.00  

15 เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

2,268,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ธ.ค.61

1 ต.ค.61 2,268,000 0.00   - ค่าอาหาร
กลางวัน 
ร.ร.ชุมชน
วัดทับมา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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16 ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมอาคารเรียน

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

200,000 ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 200,000  

200,000 ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 200,000  

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีต าบลทบัมา 
เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
และต้านยาเสพติด

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.62-
พ.ค.62

31 มี.ค.62 -
 7 เม.ย.62

0.00 400,000.00  

แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

ล าดับ
ที่
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2 โครงการแข่งขัน
ฟตุบอลสัมพนัธ์

200,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.61-
มี.ค.62

15 ธ.ค.61 -
 10 ก.พ.62

158,095.00 41,905.00  

3 โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

140,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ก.ย.62

0.00 140,000  

4 โครงการประเพณี
สงกรานต์และวนั
ผู้สูงอายุ

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.62-
พ.ค.62

0.00 30,000  

แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

1 โครงการลาน
วฒันธรรมวถิีถิ่น
ต าบลทบัมา

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.62-
พ.ค.62

0.00 400,000  

หมายเหตุ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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2 โครงการวนัพอ่แหง่ชาติ 10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ธ.ค.61

0.00 10,000   - เข้าร่วม
กิจกรรมกับ
จังหวัด
ระยอง

3 โครงการวนัแม่แหง่ชาติ 350,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

มิ.ย.62-
ส.ค.62

0.00 350,000.00  

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ธ.ค.61

4 พ.ย.61 400,000 0.00  

หมายเหตุ
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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5 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน
อนุรักษม์รดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เนื่อง
ในวนัคล้ายวนัพระ
ราชสมภพ 2 เมษายน
 และกิจกรรมทาง
ศิลปวฒันธรรมของ
อ าเภอเมืองระยอง

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.62-
เม.ย.62

30,000.00 0.00  

6 อุดหนุนโครงการจัด
งานวนัสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 
จังหวดัระยอง

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
พ.ย.61

27 พ.ย.61 15,984.37 14,015.63  

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
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อุดหนุนเอกชน 
กิจกรรมสภา
วฒันธรรมต าบลทบัมา

81,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ม.ค.62

8-29 ธ.ค.61 77,000.00 4,000.00  

7.1 โครงการประเพณี
ท าบุญส่งวิ่งเกวียนสภา
วัฒนธรรมต าบลทับมา

32,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการศึกษา ต.ค.61-
ม.ค.63

8-29 ธ.ค.62 32,000.00 0.00  

7.2 โครงการธรรมะปลูก
ปัญญาสภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา

49,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการศึกษา ต.ค.61-
ม.ค.64

8-29 ธ.ค.63 45,000.00 4,000.00  

8 อุดหนุนโครงการ
เทศกาลผลไม้และ
ของดีเมืองระยอง

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

มี.ค.62-
พ.ค.62

0.00 50,000  

    

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

7
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1 โครงการจ้างงานผู้
พกิารและผู้สูงอายุ

300,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

พ.ย.61-
ส.ค.62

0.00 300,000.00  

2 โครงการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงโดยพื้นฐาน

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

พ.ย.61-
ก.พ.62

26 ก.พ.62 48,800.00 1,200.00  

3 โครงการพฒันาองค์
ความรู้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์และ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า
เกษตร

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ม.ค.62-
เม.ย.62

0.00 50,000  

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1,2
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561 - มนีาคม 2562

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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4 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาผู้ที่อยู่ในภาวะ
ยากล าบาก

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

มี.ค.62-
พ.ค.62

0.00 30,000   - ขอขยาย
ห้วงเวลา
เป็น มี.ค.
62 - มิ.ย.
62

5 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทบัมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

พ.ย.61-
พ.ค.62

0.00 50,000  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการหลักสูตร 
"การสร้างวนิัย
เกี่ยวกับการใช้เงิน
ของส่วนงานต่าง ๆ 
และการติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
เทศบาลต าบล ทบัมา
 ประจ าปงีบประมาณ
 2562"

40,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด/
 งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.61-
ก.พ.62

25 ม.ค.62 33,050.65 6,949.35  

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1,2
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561 - มนีาคม 2562

แนวทางการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และพฒันาศักยภาพ
ของบคุลากรในองค์กร
ใหม้ีประสิทธภิาพใน
การปฏบิติัราชการ

500,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

พ.ย.61-
ก.พ.62

กิจกรรมที่ 1
 14-15 

มี.ค.62     
กิจกรรมที่ 2 
   25-27 
เม.ย.62

ผูกพนั  
30,000.00

470,000.00   - ขอขยาย
ห้วงเวลา 
เป็น      
มี.ค.62 - 
พ.ค.62

3 โครงการเพิ่มพนู
ความรู้ส าหรับ
ผู้ปฏบิติังานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
การเงินและบญัชีของ
เทศบาลต าบลทบัมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง มี.ค.62-
มิ.ย.62

0.00 30,000  

4 โครงการร่วมใจช าระ
ภาษ ีเพื่ออนาคตที่ดี
ของชาวทบัมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง ต.ค.61-
ก.ย.62

25,000.00 5,000.00  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

74 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



5 โครงการส ารวจความ
พงึพอใจ

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

มิ.ย.62-
ก.ย.62

0.00 30,000  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

75 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

1 *7 - แผนงาน 
สาธารณสุขฯ        
  - งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

1,800,000 
 - งบประมาณ
ก่อนโอน       
     
1,578,714.84

10,000 1,568,714.84 *7 - แผนงานงบกลาง 
  - งานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000 10,000 60,000 1/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
12/61  
เมื่อวนัที่ 
28 พ.ย.61

- งบ 
ประมาณ
ที่ต้ังไว้ไม่
เพียงพอ

2 *7 - แผนงาน
บริหารงานทั่วไป    
 - งานบริหารงาน
คลัง

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

60,000 1,580 58,420.00 *7 - แผนงานงบกลาง 
  - งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

1,580 1,580 2/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
13/61 
เมื่อวนัที่ 
19 ธ.ค.61

- โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการ
ใหม่

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561 - มนีาคม 2562

ยุทธ 
ศาสตร์

โอนลด -

ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ

โอนเพ่ิม +

หมายเหตุ
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แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

3 *7 - แผนงาน
บริหารงานทั่วไป   
 - งานบริหารงาน
คลัง

เงินเดือนพนักงาน 3,960,000 
 - งบประมาณ
ก่อนโอน       
     
3,009,250

70,000 2,939,250.00 *7 - แผนงาน
บริหารงานทั่วไป   
 - งานบริหารงาน
คลัง

ค่าบริการไปรษณีย์ 120,000    
   - 
งบประมาณ
ก่อนโอน       
     10,810

70,000 80,810 3/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
1/62 เมื่อ
วนัที่ 24 
ม.ค.62

- งบ 
ประมาณ
ที่ต้ังไว้ไม่
เพียงพอ

4 *7 - แผนงาน
บริหารงานทั่วไป   
 - งานบริหารงาน
คลัง

เงินเดือนพนักงาน 3,960,000  
 - งบประมาณ
ก่อนโอน       
     
2,939,250

24,600 2,914,650.00 *7 - แผนงานงบกลาง 
  - งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

24,600 24,600 3/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
1/62 เมื่อ
วนัที่ 24 
ม.ค.62

- โอน
งบประมาณ 
เพิม่ ตามหนังสือ
 สนง.
ประกนัสังคม จ.
ระยอง ที ่รย 
0030/P10สท
 6001 ลว. 11
 ธ.ค. 2561 
เร่ือง แจง้การ
ช าระเงินสมทบ
ประจ าปี 2562

ล าดบั
ที่

ยุทธ 
ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

77



แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

5 *7 - แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป            
   - งานวางแผน
สถิติ และวิชาการ

เงินเดือนพนักงาน 3,300,000 12,900 2,355,080.00 *7 - แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป            
   - งานวางแผน
สถิติ และวิชาการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 
เคร่ือง

12,900 12,900 4/62 - สภา
ท้องถิ่น    
ในคราว
ประชุมสภา
เทศบาล
ต าบลทับมา
 สมัยสามัญ
 สมัยแรก 
คร้ังที่ 1/62
 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
เมื่อวนัที่ 
13 ก.พ.62

- เนื่องจาก  
 ได้ต้ังงบ 
ประมาณไว้ 
และเพื่อเป็น
 การอ านวย
 ความ
สะดวก แก่
เจ้าหน้าที่ 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
จึงจ าเป็น 
ต้องโอนเพิ่ม

ล าดบั
ที่

ยุทธ 
ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ
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แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

6 *2 - แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา             
  - งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถเคร่ืองจักรกล
ขนาดเบาชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง           
   ปริมาณงาน ขนาด
กว้างประมาณ 8.00 
เมตร ยาวประมาณ 
30.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 240 ตารางเมตร 
จ านวน 1 หลัง

1,472,000 1,172,700 299,300.00 *2 - แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา             
  - งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถคอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับส านักงาน
เทศบาลต าบล   ทับมา
 ชุมชนบ้านทับมา   
หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง           ปริมาณ
งาน ช่วงที ่1 ผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้างประมาณ 
7.50 เมตร ยาวประมาณ 
19.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมพีืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กว่า 142.50 ตารางเมตร 
ปริมาณงาน          ช่วงที ่2
 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 21.00 เมตร
 ยาวประมาณ 28.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไมน่้อยกว่า 588.00 
ตารางเมตร ปริมาณงาน     
              ช่วงที ่3 ผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร 
ยาวประมาณ 20.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไมน่้อยกว่า 120.00 
ตารางเมตร

1,172,700 1,172,700 4/62 - สภา
ท้องถิ่น    
ในคราว
ประชุมสภา
เทศบาล
ต าบลทับมา
 สมัยสามัญ
 สมัยแรก 
คร้ังที่ 1/62
 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
เมื่อวนัที่ 
13 ก.พ.62

- เนื่องจาก 
มีความ
จ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียน
สถานที่
ก่อสร้าง
เพื่อให้เกิด
ความ
เหมาะสม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
การจอด
รถยนต์  
ของผู้มา
ติดต่อ
ราชการ
ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ 
และรถยนต์ 
ส านักงาน 
และเพื่อเสริม
 สร้าง
ภาพลักษณ์
ที่ดีของ
องค์กรให้มี
สภาพแวดล้อ
มที่เหมาะสม

ล าดบั
ที่

หมายเหตุ
ยุทธ 

ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ

79



แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

7 *2 - แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา             
  - งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถยนต์ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง           
     ปริมาณงาน ขนาด
กว้างประมาณ 4.45 
เมตร ยาวประมาณ 
5.00 เมตร จ านวน 
10 หลัง

463,000 416,100 46,900.00 *2 - แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา             
  - งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงพื้น
สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม ชุมชนบ้านขนาบ
 หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง     ปริมาณงาน
 ปูหญ้าเทียมกว้าง 
2.50 เมตร ยาว
ประมาณ
210.00 เมตร หรือมี
พื้นที่  หญ้าเทียมไม่
น้อยกว่า 525.00
ตารางเมตร

416,100 416,100 4/62 - สภา
ท้องถิ่น    
ในคราว
ประชุมสภา
เทศบาล
ต าบลทับมา
 สมัยสามัญ
 สมัยแรก 
คร้ังที่ 1/62
 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
เมื่อวนัที่ 
13 ก.พ.62

- เนื่องจากมี
ประชาชนมา
ใช้สนาม
ฟุตบอลหญ้า
เทียมเป็น
จ านวนมาก
จึงมึความ
จ าเป็นต้อง
ปรับขนาด
สนาม 
เพื่อให้มี
สถานที่ออก
ก าลังกายที่
ได้มาตรฐาน
เพียงพอและ
เหมาะสมแก่
เด็ก เยาวชน
 และ
ประชาชน
ทั่วไป

ล าดบั
ที่

ยุทธ 
ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ
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แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

8 *2 - แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา             
  - งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการสร้างโรงจอด
รถเคร่ืองจักรกลขนาด
เบา ชุมชนบ้านทับมา 
หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง             
ปริมาณงาน ขนาด
กว้างประมาณ 8.00 
เมตร ยาวประมาณ 
30.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 240 ตารางเมตร 
จ านวน 1 หลัง

1,472,000 
 - งบประมาณ
ก่อนโอน       
    299,300

299,300 0.00 *3 - แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป            
    - งานบริหาร 
ทั่วไป

โครงการเทศบาล
ต าบลทับมาพบ
ประชาชน "หน่วย
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้มคืน
ความสุขให้ประชาชน"

299,300 299,300 4/62 - สภา
ท้องถิ่น    
ในคราว
ประชุมสภา
เทศบาล
ต าบลทับมา
 สมัยสามัญ
 สมัยแรก 
คร้ังที่ 1/62
 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
เมื่อวนัที่ 
13 ก.พ.62

- เนื่องจาก 
โครงการ
เทศบาล
ต าบลทับมา
พบ
ประชาชน 
"หน่วย
บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้ม
คืนความสุข
ให้
ประชาชน" 
เป็น
โครงการทีมี
จุดประสงค์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 
เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อน

ล าดบั
ที่

ยุทธ 
ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

81



แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

9 *2 - แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา             
  - งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถยนต์ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง           
     ปริมาณงาน ขนาด
กว้างประมาณ 4.45 
เมตร ยาวประมาณ 
5.00 เมตร จ านวน 
10 หลัง

463,000    
  - 
งบประมาณ
ก่อนโอน       
    46,900

46,900 0.00 *3 - แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป            
    - งานบริหาร 
ทั่วไป

โครงการเทศบาล
ต าบลทับมาพบ
ประชาชน "หน่วย
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้มคืน
ความสุขให้ประชาชน"

งบประมาณ
ก่อนโอน       
     299,300

46,900 346,200 4/62 - สภา
ท้องถิ่น    
ในคราว
ประชุมสภา
เทศบาล
ต าบลทับมา
 สมัยสามัญ
 สมัยแรก 
คร้ังที่ 1/62
 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
เมื่อวนัที่ 
13 ก.พ.62

- เนื่องจาก 
โครงการ
เทศบาล
ต าบลทับมา
พบ
ประชาชน 
"หน่วย
บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้ม
คืนความสุข
ให้
ประชาชน" 
เป็น
โครงการทีมี
จุดประสงค์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 
เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อน

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ
ล าดบั

ที่
ยุทธ 

ศาสตร์

82



แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

10 *2 - แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา             
  - งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงลาน
จอดรถส าหรับ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลทับมาชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง           
     ปริมาณงาน ลงหิน
คลุกบดอัดแน่น 
จ านวนพื้นที่ลงหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 
3,748.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

718,000 718,000 0.00 *3 - แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป            
    - งานบริหาร 
ทั่วไป

โครงการเทศบาล
ต าบลทับมาพบ
ประชาชน "หน่วย
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้มคืน
ความสุขให้ประชาชน"

งบประมาณ
ก่อนโอน       
     346,200

718,000 1,064,200 4/62 - สภา
ท้องถิ่น    
ในคราว
ประชุมสภา
เทศบาล
ต าบลทับมา
 สมัยสามัญ
 สมัยแรก 
คร้ังที่ 1/62
 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
เมื่อวนัที่ 
13 ก.พ.62

- เนื่องจาก 
โครงการ
เทศบาล
ต าบลทับมา
พบ
ประชาชน 
"หน่วย
บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้ม
คืนความสุข
ให้
ประชาชน" 
เป็น
โครงการทีมี
จุดประสงค์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 
เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ
ล าดบั

ที่
ยุทธ 

ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

83



แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

11 *7 - แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป            
     - งานบริหาร 
ทั่วไป

เงินเดือนพนักงาน 5,900,000  
  - 
งบประมาณ 
ก่อนโอน       
  
4,634,168.08

285,800 4,348,368.08 *3 - แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป            
    - งานบริหาร 
ทั่วไป

โครงการเทศบาล
ต าบลทับมาพบ
ประชาชน "หน่วย
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้มคืน
ความสุขให้ประชาชน"

งบประมาณ
ก่อนโอน       
     
1,064,200

285,800 1,350,000 4/62 - สภา
ท้องถิ่น    
ในคราว
ประชุมสภา
เทศบาล
ต าบลทับมา
 สมัยสามัญ
 สมัยแรก 
คร้ังที่ 1/62
 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
เมื่อวนัที่ 
13 ก.พ.62

- เนื่องจาก 
โครงการ
เทศบาล
ต าบลทับมา
พบ
ประชาชน 
"หน่วย
บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้ม
คืนความสุข
ให้
ประชาชน" 
เป็น
โครงการทีมี
จุดประสงค์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 
เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อน

ล าดบั
ที่

ยุทธ 
ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

84



แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

12 *7 - แผนงาน
การศึกษา  - งาน
ระดับก่อน วัยเรียน
และประถม ศึกษา

เงินเดือนพนักงาน 3,200,000  
 - งบประมาณ
ก่อนโอน       
     
2,280,340

200,000 2,080,340.00 *3 - แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป            
    - งานบริหาร 
ทั่วไป

โครงการเทศบาล
ต าบลทับมาพบ
ประชาชน "หน่วย
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้มคืน
ความสุขให้ประชาชน"

งบประมาณ
ก่อนโอน       
     
1,350,000

200,000 1,550,000 4/62 - สภา
ท้องถิ่น    
ในคราว
ประชุมสภา
เทศบาล
ต าบลทับมา
 สมัยสามัญ
 สมัยแรก 
คร้ังที่ 1/62
 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
เมื่อวนัที่ 
13 ก.พ.62

- เนื่องจาก 
โครงการ
เทศบาล
ต าบลทับมา
พบ
ประชาชน 
"หน่วย
บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้ม
คืนความสุข
ให้
ประชาชน" 
เป็น
โครงการทีมี
จุดประสงค์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 
เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ
ล าดบั

ที่
ยุทธ 

ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

85



แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

13 *7 - แผนงานเคหะ 
และชุมชน           
    - งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

3,400,000  
 - งบประมาณ
ก่อนโอน       
 2,311,050.68

40,000 2,271,050.68 *7 - แผนงานงบกลาง 
   - งานงบกลาง

เงินช่วยเหลือพิเศษ 50,000      
   - 
งบประมาณ
ก่อนโอน       
     8,460

40,000 48,460 5/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
3/62    
เมื่อวนัที่ 
19 มี.ค..62

- งบ 
ประมาณ
ที่ต้ังไว้ไม่
เพียงพอ

14 *7 - แผนงานบริหาร  
งานทั่วไป            
   - งานวางแผน
สถิติ และวิชาการ

เงินเดือนพนักงาน 3,300,000 
 - งบประมาณ
คงเหลือก่อน
โอน             
     
1,912,620

15,000 1,897,620.00 *7 - แผนงานบริหาร  
งานทั่วไป            
   - งานวางแผน
สถิติ และวิชาการ

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

30,000      
  - 
งบประมาณ
ก่อนโอน       
     6,230

15,000 21,230 5/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
3/62    
เมื่อวนัที่ 
19 มี.ค..62

- งบ 
ประมาณ
ที่ต้ังไว้ไม่
เพียงพอ

ล าดบั
ที่

ยุทธ 
ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +

ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ
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แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

15 7* - แผนงาน 
สาธารณสุข         
    - งานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินเดือนพนักงาน 3,100,000 
 - งบประมาณ
ก่อนโอน       
 2,438,014.20

36,135 2,401,879.20 *3 - แผนงาน
สาธารณสุข         
   - งานบริการ 
สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น

โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

36,135 36,135 5/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
3/62    
เมื่อวนัที่ 
19 มี.ค..62

- โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการ
ใหม่ (กรณี
ได้รับเงิน
อุดหนุน)

16 *7 - แผนงาน 
สาธารณสุข         
    - งานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินเดือนพนักงาน 3,100,000  
 - งบประมาณ
ก่อนโอน       
 2,401,879.20

26,000 2,375,879.20 *4 - แผนงาน
สาธารณสุข         
   - งานบริการ 
สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน

26,000 26,000 5/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
3/62    
เมื่อวนัที่ 
19 มี.ค..62

- โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการ
ใหม่ (กรณี
ได้รับเงิน
อุดหนุน)

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ
ล าดบั

ที่
ยุทธ 

ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +
ครั้งที่
โอน
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แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

17 *7 - แผนงาน 
สาธารณสุข         
    - งานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

1,800,000  
 - งบประมาณ
ก่อนโอน   
1,244,435.18

60,000 1,184,435.18 *4 - แผนงาน
สาธารณสุข         
   - งานบริการ 
สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

60,000 60,000 5/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
3/62    
เมื่อวนัที่ 
19 มี.ค..62

- โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการ
ใหม่ (กรณี
ได้รับเงิน
อุดหนุน)

18 *7 - แผนงาน 
สาธารณสุข         
    - งานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

1,800,000  
 - งบประมาณ
ก่อนโอน       
 1,184,435.18

74,000 1,110,435.18 *4 - แผนงาน
สาธารณสุข         
   - งานบริการ 
สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น

โครงการมหกรรม 
ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่

74,000 74,000 5/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
3/62    
เมื่อวนัที่ 
19 มี.ค..62

- โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการ
ใหม่ (กรณี
ได้รับเงิน
อุดหนุน)

ล าดบั
ที่

ยุทธ 
ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +
ครั้งที่
โอน

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ
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แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ
หลังโอน

ยุทธ 
ศาสตร์

แผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ
อนุมัติ

   จ านวนเงิน 
 ที่โอน

 งบประมาณ 
หลังโอน

19 *7 - แผนงาน 
สาธารณสุข         
    - งานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินเดือนพนักงาน 3,100,000  
 - งบประมาณ
ก่อนโอน      
 2,375,879.20

60,000 2,315,879.20 *7 - แผนงาน 
สาธารณสุข         
    - งานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

50,000      
   - 
งบประมาณ
ก่อนโอน       
    38,600

60,000 98,600 5/62 - คณะ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   
ในคราว
ประชุม
ผู้บริหาร
เทศบาล
ต าบลทับมา
 คร้ังที่ 
3/62    
เมื่อวนัที่ 
19 มี.ค..62

- เนื่องจาก
ปัจจุบันยาง
รถยนต์
เส่ือมสภาพ 
ดอกยางไม่มี
 ยางรถมี
รอยฉีก ท า
ให้การ
ปฏิบัติงาน
ไม่มี
ประสิทธิภาพ
และเส่ียงต่อ
การเกิด
อุบัติเหตุ

ผู้อนุมัติ หมายเหตุ
ล าดบั

ที่
ยุทธ 

ศาสตร์

โอนลด - โอนเพ่ิม +
ครั้งที่
โอน

7*  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการและพฒันาทรัพยากรมนุษย์

4*  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5*  ยุทธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 
6*  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1*  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2*  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า
3*  ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
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