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ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าแผน
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารประกาศใช้ เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

  เทศบาลต าบลทับมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงาน เพ่ือสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อไป  
 
 

คณะผู้จัดท า 
     18 กันยายน 2561 

  



 

 

สารบัญ 
 

 

เร่ือง                         หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

บทน า 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        1 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน        2 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         4 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. 01)         7 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)         10 

 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)   81 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



10

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระมหากษัตริย์

250,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทัว่ไป

พ.ค.62-
ส.ค.62

2 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง สนับสนุนการเลือกต้ังระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ

3,300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทัว่ไป

ต.ค.61-
ก.ย.62

หมายเหตุ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร ขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคพาณิชยกรรมของจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ผด. 02

10 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



11

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  โครงการสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
ปรองดองและสมานฉันท์ 
และจัดกิจกรรมคืนความสุข
ให้แก่ประชาชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ต.ค.61-
ก.ย.62

4 โครงการสนับสนุนศูนย์พระ
มหาชนกเทศบาลต าบลทับมา

สนับสนุนกิจกรรม ปลูก
จิตส านึกความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย/์
เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ ต.ค.61-

ก.ย.62

5 โครงการประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานและกิจการของ
เทศบาล

จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานและกิจการ
ของเทศบาล

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ ต.ค.61-

ธ.ค.61

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บริการตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

จัดท าคู่มือบริการประชาชน
ส าหรับเผยแพร่และเป็นแนว
ทางการติดต่อรับบริการของ
หน่วยงาน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

ต.ค.61-
พ.ย.61

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

11 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ

ประชาสัมพนัธท์อ้งถิ่น
ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ ์งานบริการ
เทศบาล ในรูปแบบวดีีทศัน์ เพิ่ม
ช่องทางการประชาสัมพนัธใ์น
รูปแบบที่หลากหลาย 
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลกวา้งขวางมากยิ่งขึ้น

200,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กองวชิาการ

ต.ค.61-
ก.ย.62

8 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมายใหก้ับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

จัดอบรมใหค้วามรู้ใหก้ับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป ใหม้ีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและ
กฎหมายทั่วไป

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กองวชิาการ

มี.ค.62-
พ.ค.62

9 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540

อบรมใหค้วามรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่
ประชาชน

25,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กองวชิาการ

มี.ค.-มิ.ย.

10 ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
โครงการจ้างเหมาบริการ ท า
ความสะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลทบัมา และอาคาร
อเนกประสงค์บา้นทบัมา หมู่ 4 
และส่ิงปลูกสร้างอื่น

จ้างเหมาบคุคลธรรมดา 
(บคุคลภายนอก) จ านวน 6 คน 
เพื่อท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลทบัมา หมู่
 4 และส่ิงปลูกสร้างอื่น

828,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 ส านักปลัดฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

12 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลทับมา

 สนับสนุนการขับเคล่ือนและ
เพิม่ประสิทธิภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ใน
รูปแบบเวทีประชุมจัดท าแผน
ในระดับต าบล

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

ธ.ค.61-
ก.พ.62

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสตรีทับมาพัฒนา
ประชาธิปไตย

อบรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพ
สตรีต าบลทับมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.62-
เม.ย.62

2 โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนผู้น า
ชุมชน

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน และสร้างเครือข่าย
ชุมชน

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ พ.ย.61-

ก.พ.62

แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

13 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
แหลมทองหลาง 1 ชุมชน
บ้านแหลมทองหลาง หมู่ที ่6
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาว 
ประมาณ 120.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

390,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง

ธ.ค.61-
ก.พ.62

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคพาณิชกรรมของจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอุปโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมปัจจัยการผลิตตลาดสากล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและแหล่งน  า
แนวทางการพัฒนา 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง / ท่อระบายน  า
แผนงานเคหะและชมุชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

 ผด. 02

 14 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกรอกใน - 
สาย 36 ชุมชนบ้านทับมา 
หมู่ที ่4 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 425.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 3,308.04 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร มีความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 750.00 เมตร 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน    76 บ่อ

5,080,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

ธ.ค.61-
ม.ิย.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 15 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายขนาบ-ยางปีนตอ 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที ่7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5.70 เมตร ยาว
ประมาณ 693.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 3,780.70 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อ
พัก 1,754.00 เมตร บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
176 บ่อ

8,465,000 ชุมชนบ้าน 
เขาโบสถ์  
หมู่ที ่7

กองช่าง

ม.ค.62-
ก.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 16 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



 17

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านใน-สาย36 
ระยะที ่2 ชุมชนบ้านขนาบ 
หมู่ที ่1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 154.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอ
รกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
1,191.00 ตารางเมตร พร้อม
วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร มีความยาวทอ่รวม
บอ่พกั 308 เมตร บอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน    
30 บอ่

2,788,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่

 1

กองช่าง

ม.ค.62-
ก.ค.62

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านใน ซอย 4 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ขนาดกว้างภายใน 0.40 
เมตร มีความยาวประมาณ 
200.00 เมตร

787,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่

 1

กองช่าง

ธ.ค.61-
ม.ิย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 17 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สนามกีฬา ชุมชนบ้านขนาบ 
หมู่ที ่1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ขนาดกว้างภายใน 0.30 
เมตร มีความยาวประมาณ 
302 เมตร

1,167,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่

 1

กองช่าง

ม.ค.62-
ก.ค.62

7 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายแหลมมะขาม-ระยอง
ยนต์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที ่2 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร มีความยาวทอ่รวม
บอ่พกั 660 เมตร พร้อมบอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 66 
บอ่ และคืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 1,221.99 ตาราง
เมตร

3,811,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

มะขาม หมูที่
 2

กองช่าง

ม.ค.62-
ก.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 18 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
วางท่อระบายน้ าขนาด 0.80 
เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายชานเมือง-
เกาะพรวด หมู่ที ่1 และหมู่ที่
 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 7.00 
เมตร ยาวประมาณ 1,085 
เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
7,230 ตารางเมตร และวาง
ท่อระบายน้ า มอก ชั้น 3 
ขนาด 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 377 เมตร รวม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 37 บ่อ

10,856,000 ชานเมือง-
เกาะพรวด 
หมู่ที ่1 

และหมู่ที ่3

กองช่าง

ม.ค.62-
ส.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด.02

แนวทางการพัฒนา 2.2 ขยายเขต ตดิตั ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

 19 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟ้า ถนนสายสะสมสุข 
ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่
 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน 1. ปักเสา คอร. 
ขนาด 9 เมตร จ านวน 9 ต้น
   2. พาดสายอลูมิเนียมหุม้
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. 
จ านวน 4 เส้น ระยะทาง 
190 เมตร 3. เทคอนกรีต
โคนเสา จ านวน 4 ต้น

102,100 ชุมชนบ้าน
หนอง

มะหาด หมู่
ที ่3

กองช่าง

พ.ย.61-
ม.ค.62

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
เคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 30.00 เมตร หรือ
มีพืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร จ านวน 1
 หลัง

1,472,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

ม.ค.62-
พ.ค.62

 ผด. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานเคหะและชมุชน

แนวทางการพัฒนา 2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์ 

 20 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์ ชุมชนบ้านทับมา หมู่
ที ่4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
 จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.45 เมตร ยาว
ประมาณ 5.00 เมตร 
จ านวน 10 หลัง

463,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

ม.ค.62-
เม.ย.62

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียน
อนุบาลทับมา ชุมชนบ้านทับ
มา หมู่ที ่4 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 8.00 เมตร หรือมี
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 48.00 
ตารางเมตร

580,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

ธ.ค.61-
ม.ีค.62

4 โครงการปรับปรุงลานจอดรถ
ส าหรับส านักงานเทศบาล
ต าบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา
 หมู่ที ่4 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัด
แน่น จ านวนพืน้ทีล่งหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 3,748.00 
ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

718,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

พ.ย.61-
เม.ย.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 21 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค 
สายรักสกุลชุมชน บ้านขนาบ
 หมู่ที ่1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ยาวประมาณ 
400 เมตร ทัง้สองฝ่ัง รวม
เป็นความยาวทัง้ส้ิน 400 
เมตร

320,000 บ้านขนาบ 
หมู่ที ่1

กองช่าง

ธ.ค.61-
ม.ีค.62

6 โครงการจ้างออกแบบอาคาร
เอนกประสงค์และภูมิทัศน์

ปริมาณงาน ออกแบบอาคาร
เอนกประสงค์ และภูมิทัศน์ 
จ านวน 1 หน่วย

5,275,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
พ.ย.61-
ส.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 22 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
เทศบาลต าบลทับมา

สนับสนุนกิจการ 
ศป.ปส.ทต.ทับมา เช่น 
การประชาสัมพันธ์ 
สนับสนุนการด าเนินการ 
กิจกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE รณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 
สนับสนุนการต้ังจุดตรวจ 
จุดสกัด ฯลฯ

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ

ต.ค.61-
ก.ย.62

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

แนวทางการพัฒนา 3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มมีลูค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนและสังคมของจังหวัดระยองให้อยู่ดมีสีุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

 23 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อ าเภอเมืองระยอง 
(ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพือ่เพิม่
ศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อ าเภอเมืองระยอง
 (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562

240,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ

ต.ค.61-
ม.ค.62

 ผด. 02

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 24 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจุดบริการประชาชน
เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศกาลปใีหม่

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

พ.ย.61-
ม.ค.62

2 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจุดบริการประชาชน
เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเห
ตทางจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ ก.พ.62-

เม.ย.62

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเปน็การใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
 หรือไมส่ามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในการด ารงชีพ ใหแ้กค่รัวเรือน
 ที่ประสบภยัพบิติักรณีฉุกเฉิน 
ในพื้นที่เทศบาลต าบลทบัมา

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ ต.ค.61-

ก.ย.62

4 โครงการเตรียมความพร้อม
และป้องกันปัญหาน้ าท่วม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเตรียมความพร้อม
และปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

ม.ิย.62-
ส.ค.62

 ผด. 02

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แนวทางการพัฒนา 3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน

 25 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในสถานศึกษา

65,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

เม.ย.62-
ม.ิย.62

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
   พลเรือน (อปพร.)

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

7 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน     (อปพร.)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

8 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ถนน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

พ.ย.61-
ม.ค.62

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 26 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน 
 สาธารณภัยแก่สถาน
ประกอบการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันสาธารณภัยแก่
สถานประกอบการ

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ ม.ีค.62-

ม.ิย.62

1 โครงการครอบครัวล้อมรัก 
อนุรักษ์ประเพณีไทย

อบรมให้ความรู้กับ
ครอบครัวในการอนุรักษ์
ประเพณีไทย

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ธ.ค.61-
ม.ีค.62

2 โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
ต าบลทับมา

รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้ผู้สูงอายุ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ก.พ.62-
ม.ิย.62

3 โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ
ต้านภัยสังคม

อบรมเด็กและเยาวชนให้
มีความรู้เท่าทันภัยสังคม

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ีค.62-
พ.ค.62

4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค
เรียน (ภาคฤดูร้อน)

จ้างนักเรียน นักศึกษาใน
เขตพืน้ทีต่ าบลทับมา
ท างานช่วงปิดภาคเรียน 
(ภาคฤดูร้อน)

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ ก.พ.62-

ม.ิย.62

แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ผด. 02

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 27 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานการพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ พ.ย.61-

ก.พ.62

6 โครงการรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
ความรุนแรงในครอบครัว

จัดกิจกรรมป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ ม.ค.62-

เม.ย.62

7 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

สนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลทับมา

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

8 โครงการสนับสนุนศูนย์เฝ้า
ระวังยุติความรุนแรงและไกล่
เกล่ียประนีประนอมยอม
ความและศูนย์ยุติความ
รุนแรงต่อหญิงเทศบาล
ต าบลทับมา

เฝ้าระวังยุติความรุนแรง
และไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมยอความ
และศูนย์ยุติความรุนแรง
ต่อหญิงเทศบาลต าบลทับ
มา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 28 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะห์
ให้กบัผู้สูงอายโุดยเป็นผู้มี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจา่ยเงินสงเคราะห์

14,400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

2 เบืย้ยังชีพคนพิการ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะห์
ให้กบัผู้พกิารโดยเป็นผู้มี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจา่ยเงินสงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพ

2,688,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดั

บที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แผนงานงบกลาง

 29 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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3 เบีย้ยังชีพผู้ป่ายเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะห์
ให้กบัผู้ป่วยโรคเอดส์ ใน
ชุมชน จ านวน 25 ราย 
รายละ 500 บาท/เดือน 
โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจา่ยเงินสงเคราะห์

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.-ก.ย.

 30 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ Big Cleaning Day เพือ่รณรงค์ร่วมมือร่วมแรง
ประชาชนในชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ท าความ
สะอาดและรักษาความ
สะอาดภายในชุมชนต าบล
ทับมา และช่วยแก้ไขปัญหา
ทีเ่กิดขึ้นจากภัยพิบัติหลังน้ า
ท่วมในพืน้ทีต่ าบลทับมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

พ.ย.61-
ม.ค.62

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 ผด. 02

 ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มมีลูค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างสมดลุและยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม

 30 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



31

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการขยะยิ้ม จัดอบรมสร้างจิตส านึกใน
การคัดแยกขยะแก่เยาวชน 
ประชาชน ผู้น าชุมชน/      
จัดกิจกรรมธนาคารขยะ/   
 จัดประชุมชี้แจงโครงการ  
อย่างน้อย 1 คร้ัง/มีพืน้ที ่  
 น าร่องอย่างน้อย 1 ชุมชน

130,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

พ.ย.61-
เม.ย.62

3 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าอุปโภคบริโภคและแหล่ง
น้ าธรรมชาติ

เพือ่เฝ้าระวังคุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภคและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

พ.ย.61-
ธ.ค.61/
ม.ีค.62/
ม.ิย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 31 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสร้างจิตส านึกเพิม่
ขีดความสามารถของชุมชน  
   ในการดูแลรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

จัดอบรมและจัดกิจกรรม
เพือ่สร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมรวมถึงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้กับประชาชน
ในชุมชน จ านวน 100 คน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

เม.ย.62-
ส.ค.62

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดบั
ที่

 32 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการชุมชนทับมา      
ปลอดถังขยะ

เพือ่ให้ต าบลทับมามีภูมิทัศน์
ข้างทางสวยงาม

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ก.พ.62-
เม.ย.62

2 โครงการขยะสร้างมูลค่าเพือ่
ทุนการศึกษาเยาวชน

เพือ่ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
   รีไซเคิลในพืน้ที่

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ม.ค.62-
ม.ีค.62

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน
เก็บขนขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง
 5 ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม
 พ.ศ.2561 ถึง 30 
กันยายน พ.ศ.2566

เพือ่เก็บขนขยะมูลฝอยใน
พืน้ทีต่ าบลทับมาและน าส่ง
ก าจัดให้ถูกตามหลัก
สุขาภิบาล

12,264,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ ต.ค.61-
ก.ย.62

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ป้องกันการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
ต าบล   ทับมา และให้
ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ
ดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ ม.ค.62-
พ.ค.62

แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมลูฝอย
แผนงานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา 4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 ผด. 02

 33 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเพิม่ขีด
ความสามารถการนวดแผน
ไทย

เพือ่ฝึกปฏิบัติให้ประชาชนใน
เขตพืน้ทีใ่ห้มีความรู้เร่ือง
การนวดแผนไทยน าไปใช้ใน
การบ าบัดดูแลผู้ป่วย ญาติ 
และพัฒนาบุคลากรประจ า
คลินิกนวดแผนไทยต าบล
ทับมา

70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ ม.ีค.62-
พ.ค.62

2 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน

360,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

.

แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา 4.5 พัฒนาระบบบริการดา้นสาธารณสุข

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 34 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นส่งเสริมการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรกองการศึกษา

เพือ่เพิม่พูนความรู้และ
ประสบการณ์คณะครู 
เจ้าหน้าที ่และผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ก.พ.62-

เม.ย.62

2 โครงการกีฬาสานสามัคคี
ปฐมวัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการกีฬาสานสามัคคี
ปฐมวัย

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา พ.ย.61-

ก.พ.62

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มมีลูค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 35 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



36

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
ปฐมวัย

เพือ่แสดงผลงานวิชาการ
ปฐมวัยให้แก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ผู้มีส่วน
ได้เสียต่อการจัดการศึกษา
ได้รับทราบผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลทับมาเมื่อส้ินปี

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.62-
ม.ีค.62

4 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล
ต าบลทับมา

จัดกระบวนการเรียนการ
สอนด้านภาษาต่างประเทศ 
ให้แก่นักเรียน ในสังกัด 
สถานศึกษา เทศบาลต าบล
ทับมา

800,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

ก.ย.62

5 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา

เพือ่ความเข้าใจในระบบ
การศึกษาและสร้าง
สัมพันธภาพทีดี่ระหว่าง
โรงเรียนครูและผู้ปกครอง

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.62-
พ.ค.62

พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา

เพื่อความเข้าใจในระบบ
การศึกษาและสร้างสัมพนัธภาพ
ที่ดีระหวา่งศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
พฒันาเด็กใหผู้้ปกครอง ได้
ตระหนักและเหน็คุณค่าของการ
เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวยัที่
ถูกต้อง

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.62-
พ.ค.62

7 โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น

เพื่อเปน็การส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.61-
ก.พ.62

8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.61-
ก.พ.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 2,730,100 เทศบาล กอง
การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ต าบลทับมา การศึกษา/

1. ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

1,440,000 ร.ร.อนุบาล ต.ค.-ก.ย.
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 20,000 ทบัมา ก.พ.-เม.ย.
สถานศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของ
โรงเรียน

19,500 ก.พ.-เม.ย.
ในสังกัด อปท.
4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 ต.ค.-ก.ย.
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง 100,000 ก.พ.-เม.ย.
ห้องสมุดโรงเรียน
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 50,000 ก.พ.-เม.ย.
ในโรงเรียน
7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด

15,000 พ.ค.-ส.ค.
ในสถานศึกษา
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการ

50,000 พ.ค.-ส.ค.
อ่านในสถานศึกษา อปท.
9.ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน   
         (รายหัว)

612,000 ต.ค.-ธ.ค./
มี.ค.-มิ.ย.

10. ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 108,000 มี.ค.-พ.ค.
11. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน 72,000 มี.ค.-พ.ค.
12. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 72,000 ต.ค.-ธ.ค./

มี.ค.-มิ.ย.
13. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ

154,800 มิ.ย.-ส.ค.
ผู้เรียน

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริหาร 712,550 เทศบาล กอง

การบริหารสถานศึกษา ต าบลทบัมา การศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ศพด.

1. ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

490,000 บ้านทับมา ต.ค.-ก.ย.

2. ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

171,700
ต.ค.-ธ.ค./
มี.ค.-มิ.ย.

3. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน 9,000 มี.ค.-พ.ค.

4. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 9,000
ต.ค.-ธ.ค./
มี.ค.-มิ.ย.

5. ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 13,500 มี.ค.-พ.ค.

6. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19,350 มิ.ย.-ส.ค.

11 โครงการเสริมสมาธิสร้าง
ปัญญา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเสริมสมาธิสร้าง
ปัญญา

10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา พ.ค.62-

ก.ค.62

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

 ผด. 02

พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียน
อนุบาลทับมา

1. เพือ่ให้นักเรียนกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก มี
ความมั่นใจในตนเองและมี
คุณธรรมทีดี่งาม   2. 
เพือ่ให้นักเรียนมีการร่วม
กิจกรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองมากขึ้น มีความ
ซ่ือสัตย์   มีน้ าใจ ช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่น              
                 3. เพือ่ให้
นักเรียนมีพัฒนาครบทุกด้าน
 ทัง้ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/

ร.ร.อนุ
บาลทับมา

ม.ิย.62-
ส.ค.62

13 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่     
โลกกว้าง

เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
ศพด. บ้าน

ทับมา

ม.ิย.62-
ส.ค.62

 ผด. 02

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เพือ่จ่ายเป็น  
1. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา จ านวน 260 
วัน 
2. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนอนุบาลทับมา
 จ านวน 260 วัน  
3. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดทับ
มา จ านวน 260 วัน   
4. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดระยอง  
จ านวน 280 วัน 

2,900,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ก.ย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชน
วัดทับมา เพือ่จ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน อัตราวัน
ละ 20 บาท จ านวน 200 
วัน

2,268,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ธ.ค.61

16 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียน

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียน

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000 ต.ค.61-
ก.ย.62

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
 ปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เช่น 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ส าหรับ ศพด. บ้าน
ทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา

200,000

ต.ค.61-
ก.ย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 42 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



43

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ต าบลทับมา เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์และต้าน
ยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี
ต าบลทับมา
ต้านยาเสพติดแก่เด็ก
เยาวชนผู้สูงอายุ
และประชาชนในเขตต าบล
ทับมา และสร้าง
ความปรองดอง

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.62-
พ.ค.62

2 โครงการแข่งขันฟุตบอล
สัมพันธ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฟุตบอลสัมพันธ์

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.61-
ม.ีค.62

ผด. 02

แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ
อาทเิช่น การแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพนัธข์อง อปท. ,การ
แข่งขันกีฬา "ไทคัพ" มหกรรม
กีฬาทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย,
การกีฬาฟตุบอล อบจ. ระยอง
คัพ กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟตุบอลหน่วยงาน ๘ คน
การแข่งขันฟตุบอลมวลชน"
อ าเภอเมืองระยองคัพ ,การ
แข่งขันฟตุบอลอาวโุส 35 อัฟ 
และการแข่งขันกีฬาอื่นๆ ที่
เทศบาล กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น หรือจังหวดั 
อ าเภอมอบหมาย ฯลฯ

140,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ก.ย.62

4 โครงการประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

เพือ่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.
62-

พ.ค.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น
ต าบลทับมา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการลานวัฒนธรรม
ต าบลทับมา

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.
62-

พ.ค.62

2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวันพ่อแห่งชาติ

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

ธ.ค.61

3 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวันแม่แห่งชาติ

350,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ม.ิย.62-

ส.ค.62

4 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

ธ.ค.61

 ผด. 02

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 2 
เมษายน และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของอ าเภอ
เมืองระยอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราช  สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 2 
เมษายน และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของอ าเภอ
เมืองระยอง ที ่รย 
0031.01/2330 ลงวันที่
 23 พฤษภาคม 2561

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.62-
เม.ย.62

6 อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จังหวัดระยอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

พ.ย.61

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อุดหนุนเอกชน กิจกรรมสภา
วัฒนธรรมต าบลทับมา

อุดหนุนโครงการประเพณี
ท าบุญวิง่เกวียนสภา
วัฒนธรรมต าบลทับมา และ
โครงการธรรมะปลูกปัญญา
วัฒนธรรมต าบลทับมา

81,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ม.ค.62

8 อุดหนุนโครงการเทศกาล
ผลไม้และของดีเมืองระยอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้  และของดีเมืองระยอง

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ม.ีค.62-

พ.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างงานผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ

ส่งเสริมให้ครอบครัวผู้สูงอายุ
,ผู้พิการมีอาชีพ เพือ่เป็นการ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ พ.ย.61-

ส.ค.62

2 โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยพืน้ฐาน

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ และ
รายได้ โดยการอบรมใหค้วามรู้ 
สนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพยีง
ต าบลทบัมา (ศูนย์การเรียนรู้
ต าบลทบัมา)

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ย.61-
ก.พ.62

 ผด. 02

หมายเหตุ

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มมีลูค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดและมคุีณภาพมาตรฐานปลอดภัยตอ่ผู้บริโภคทัง้ภายในและตา่งประเทศ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ตามศักยภาพของแตล่ะพ้ืนที ่อย่างสมดลุและยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 ผด. 02

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่
เพิม่ผลิตภัณฑ์และมูลค่าเพิม่
ของสินค้าเกษตร

เพือ่ส่งเสริมการสร้างอาชีพ 
และรายได้ ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
จ านวน11 กลุ่ม ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.62-
เม.ย.62

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้
ทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบาก

เพือ่ส่งเสริมผู้ยากล าบากให้มี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ ม.ีค.62-

พ.ค.62

5 โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลทับมา

เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ทับมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ พ.ย.

61-
พ.ค.62

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุพ.ศ. 2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง

จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ถึง
พระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจและแนวทาง
พระราชด าริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แก่
พนักงานเทศบาล เด็กและ
เยาวชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
และประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลทับมา

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ ม.ค.62-

ส.ค.62 
(ด าเนิน 
การตาม
แผนของ
 อบจ.)

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร "การ
สร้างวินัยเกี่ยวกับการใช้เงิน
ของส่วนงานต่าง ๆ และการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบล
 ทับมา ประจ าปีงบประมาณ 
2562"

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 
"การสร้างวินัยเกี่ยวกับ
การใช้เงินของส่วนงาน
ต่าง ๆ และการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลต าบล 
ทับมา ประจ าปี
งบประมาณ 2562"

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.61-
ก.พ.62

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคพาณิชยกรรมของจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

51 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏฺบัติราชการของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนังาน
เทศบาล พนักงานครู

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

พ.ย.61-
ก.พ.62

3 โครงการเพิม่พูนความรู้
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงินและ
บัญชีของเทศบาลต าบลทับมา

จัดอบรมรมเพิม่พูน
ความรู้ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง
กับงานการเงินและบัญชี
แก่บุคลากร

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง

ม.ีค.62-
ม.ิย.62

4 โครงการร่วมใจช าระภาษี 
เพือ่อนาคตทีดี่ของชาวทับมา

ออกบริการรับช าระภาษี
นอกสถานทีแ่ละ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
เชิญให้ผู้มีหน้าทีช่ าระ
ภาษีมาช าระภาษี

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง

ต.ค.61-
ก.ย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

52 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจ รายจ่ายอื่น เพือ่จ่ายเป็น
ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ซ่ึงมิใช่เพือ่การจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ม.ิย.62-
ก.ย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

53 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,280   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก

270,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

270,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

324,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด

ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,429,640   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 5,900,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

54 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



55

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 650,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 260,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,100,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 220,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,800,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด

ตค.-กย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

55 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 256,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

     1,957,435 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

        70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

          5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

56 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการประกวด
แข่งขันและพิธีเปิด
อาคารต่างๆ

        20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด

ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

      400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนา           5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ         10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

          5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

        30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 150,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000          เทศบาล

ต าบลทับมา
ส านักปลัด พย./

กพ./
พค./สค.

57 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
ส านักปลัด

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 110,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
ส านักปลัด พย./

กพ./
พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 2,000,000   เทศบาล

ต าบลทับมา
ส านักปลัด

ตค.-กย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 400,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 3,960,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 120,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 188,400      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 822,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 91,200        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

60,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 100,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

      243,200 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

      100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

        30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
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ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 200,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พย./
กพ./

มิย./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองคลัง

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พย./
กพ./

มิย./สค.
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองคลัง

ตค.-กย.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 120,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 3,300,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 188,400      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 38,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 618,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 380,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ)

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

      331,840 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

      150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ         30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

        25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 150,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองวิชาการ พย./

กพ./
พค./สค.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 220,000      เทศบาล

ต าบลทับมา
กองวิชาการ พย./

กพ./
พค./สค.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 800,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,120,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 250,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

      100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

      400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

        70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000      เทศบาล

ต าบลทับมา
งาน

ป้องกัน/
ส านักปลัด

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 210,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
งาน

ป้องกัน/
ส านักปลัด

พย./
กพ./

พค./สค.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด

พย./
กพ./

พค./สค.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 1,240,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 180,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 400,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 80,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

40,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 80,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

      125,440 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

        50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

        20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 60,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

การศึกษา ตค.-กย.

68 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



69

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

การศึกษา
พย./
กพ./

มิย./สค.
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 3,200,000   เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินวิทยฐานะ 84,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 33,600        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,400,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 280,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

40,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 24,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

      120,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

        80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

        50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 80,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 15,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ73 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



74

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 360,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 3,100,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 156,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 206,400      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 212,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานสาธารณสุข
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,800,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 250,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 198,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

      560,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

      180,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

        50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 100,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สาธารณสุข
พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สาธารณสุข
พย./
กพ./

พค./สค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดบั
ที่
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ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย         15,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000      เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สาธารณสุข
พย./
กพ./

พค./สค.

 3,583,000 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 2,750,000   เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สวัสดิการ
สังคม

ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 100,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 171,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 600,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 90,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

      102,640 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

      250,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

        10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 100,000      เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สวัสดิการ
สังคม

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สวัสดิการ
สังคม

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พย./
กพ./

พค./สค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พย./
กพ./

พค./สค.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 840,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงาน 23,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 18,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 250,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 15,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 57,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา 80,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

432,000 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 2,500,000   เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง

ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 170,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง 152,400      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,400,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 500,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แผนงานเคหะและชมุชน
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ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง

ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

90,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 140,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

      668,640 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

      150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

        50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน       100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000      เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง พย./

กพ./
พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 300,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000      เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 600,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,500        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง พย./

กพ./
พค./สค.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000      เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุส ารวจ 4,000          เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง พย./

กพ./
พค./สค.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 17,000,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุอื่นๆ 50,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง พย./

กพ./
พค./สค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งานงบกลาง เงินช่วยพิเศษ 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

2 งานงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน       219,260 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะและชมุชน (งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล)
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3 งานงบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

      650,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

4 งานงบกลาง เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

     2,745,550 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง

ตค.-กย.

5 งานงบกลาง ส ารองจ่าย 1,697,900   เทศบาล
ต าบลทับมา

ทุกส่วน
ราชการ ตค.-กย.

6 งานงบกลาง เงินบ ารุงให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ
ตค.-กย.

7 งานงบกลาง เงินสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลทับมา

339,815 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ ตค.-กย.

8 งานงบกลาง เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่

550,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ
ตค.-กย.

86 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้า
เล่ม แบบเจาะกระดาษ
ไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 
จ านวน 1 เคร่ือง

1.  เป็นชนิดสันห่วง
2.  เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2
 นิ้ว
3.  เข้าเล่มขนาดความยาว
เอกสาร  กระดาษ A4
4.  ปรับระยะห่างระหว่าง
ขอบเอกสารและรูเจาะได้

18,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด

ต.ค.61-
พ.ย.61

2 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน 
จ านวน 1 ตู้

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน 4,500 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด/
งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.61-
ม.ค.62

 ผด. 02/1
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 ผด. 02/1

หมายเหตุ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

81 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
จ านวน 1 ตู้

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,500 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด/
งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.61-
ม.ค.62

4 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 2 ชุด

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ท างาน 20,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด
ต.ค.61-
พ.ย.61

5 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 1 ชุด

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ท างาน 8,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองวิชาการ
ต.ค.61-
พ.ย.61

6 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
จ านวน 4 ตู้

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 18,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองคลัง
พ.ย.61-
ม.ค.62

หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ล าดบัที่ ครุภัณฑ์

82 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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1 โต๊ะเขียนหนังสือเด็ก (โต๊ะ
นักเรียนอนุบาล) สามารถ
ปรับระดับความสูงต่ าได้ 
จ านวน 10 ชุด

โต๊ะเขียนหนังสือเด็ก         
(โต๊ะนักเรียนอนุบาล)

25,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

พ.ย.61

2 ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
จ านวน 2 ตู้

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 9,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา

พ.ย.61-
ม.ค.62

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
ตัว

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 18,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

ธ.ค.61

4 โต๊ะญีปุ่น่ทรงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว 
จ านวน 4 ตัว

โต๊ะญีปุ่น่ทรงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว

2,800 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

พ.ย.61

5 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 7 ชุด

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 56,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
พ.ย.61

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

1.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

83 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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1 เคร่ืองเจาะกระดาษเข้าเล่ม
แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และ
เข้าเล่มมือโยก จ านวน 1 
เคร่ือง

1.  เป็นชนิดสันห่วง
2.  เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2
 นิ้ว
3.  เข้าเล่มขนาดความยาว
เอกสาร  กระดาษ A4
4.  ปรับระยะห่างระหว่าง
ขอบเอกสารและรูเจาะได้

18,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
สวัสดิการฯ

 
ต.ค.61-
พ.ย.61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

84 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
 ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens พร้อมจอรับภาพ 
จ านวน      1 ชุด

1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์
เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์
เพือ่ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวีดีโอ
2. ใช้ LED Panel หรือระบบ
 DLP
3.ระดับ SVGA และ XGA 
เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพที ่True
4. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาด
ค่าความส่องสว่างขั้นต่ า

28,200 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองวิชาการ

พ.ย.61-
ม.ค.62

85 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
 จ านวน 1 ตัว

1. เป็นกล้องคอมแพค
2. ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล
3. มีระบบแฟลชในตัว
4. สามารถถอดเปล่ียนส่ือ
บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจาก
กล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

19,300 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองคลัง

ธ.ค.61-
ก.พ.62

1 เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุชนิดติด
รถยนต์ 25 วัตต์ จ านวน 2 
เคร่ือง

1. ระบบ VHF/FM
2. ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ 
ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง 
ไมโครโฟน เสาอากาศ
3. อุปกรณ์ติดต้ังครบชุด 
หนังสือคู่มือ

48,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด/
งาน

ป้องกันฯ พ.ย.61-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

86 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน
 1 เคร่ือง

1. ปริมาณการพ่นน้ ายาไม่
น้อยกว่า 40 มล./ชม.
2. ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 
6 ลิตร
3. ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อย
กว่า 25 แรงม้า

59,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
สาธารณสุข

ฯ
ม.ค.62-
ม.ีค.62

1 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 1 ตัว

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิ้ว ขนาด 5 นิ้ว 
(125 มล.) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 วัตต์ รอบไม่น้อยกว่า
 10,000 รอบ/นาที

5,500 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4.1 แผนงานสาธารณสุข
4. ครุภัณฑ์การเกษตร

5. ครุภัณฑ์โรงงาน
5.1 แผนงานเคหะและชมุชน

87 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 ตัว

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 9 นิ้ว ขนาด 5 นิ้ว 
(230 มล.) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,800 วัตต์ รอบไม่น้อยกว่า
 6,000 รอบ/นาที

6,500 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

3 เคร่ืองตัดไฟเบอร์ จ านวน 1
 ตัว

1. ก าลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
2. ความเร็วรอบ 3,500 
รอบ/นาที
3. ขนาดใบ 355  มม.
4. น้ าหนัก 17  กก.
5. ขนาดแกน 25.4 มม.

6,750 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

88 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เล่ือยยนต์ ขนาด 3 แรงม้า 
จ านวน 2 เคร่ือง

1. เคร่ืองจักรกลต้นก าลัง 3 
แรงม้า
2. เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ ลูกสูบเด่ียว
3. แผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว
4. ปริมาตรกระบอกสูบ 45.4
 ซีซี
5. ระบบสตาร์ทมือเชือกดึง
6. โซ่ 18 นิ้ว
7. แผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 
20 นิ้ว
8. พร้อมชุดอุปกรณ์

46,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

89 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เล่ือยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือ
ถือ ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 1 
ตัว

1. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 
วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
 4,000รอบ/นาที
2. ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า    
 65 มล.
3. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของใบเล่ือย 
 ขั้นต่ า

5,600 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

90 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 สว่านไขควงไร้สาย จ านวน  
   2 ตัว

1. รองบับแบตเตอร่ี จ านวน 
2 ก้อน ขนาด 1.50 AH
2. เป็นไขควงไร้สายส าหรับ
มืออาชีพเหมาะกับผู้ทีต้่องการ
ใฃ้งานสกรูขันน็อตต่างๆ
3. ปรับแรงบิดได้ TorQue
4. เป็นสว่าน 2 speed ปรับ
ความเร็วได้ ช้า/เร็ว
5. ใช้ส าหรับงานหนักและมี
ปริมาณงานทีม่ากและ
ยาวนานต่อเนื่อง
6. มีก าลังสูงสุด 12 V. MAX

8,240 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

91 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เทปวัดระยะทาง ขนาด 50 
เมตร จ านวน 3 ม้วน

1. สายเทปท าด้วยวัสดุไฟ
เบอร์กลาส
2. เทปมีความยาว 50 เมตร
3. หน้ากว้างของเส้นเทป 13
 มล.
4. มีด้ามจับและหมุนม้วน
เทปและโครงป้องกันเส้นเทป
ท าด้วยโลหะ
5. ใช้มาตราเมตริก มีช่องขีด
บางช่องละ 1 มล. และมี
ตัวเลขก ากับทุก 1 ซม.
6. มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่
ก ากับทุก 10 ซม.
7. มีด้ามมือถือจับกระชับ
ในขณะใช้งาน
8. มีหนังสือรับรองจากกอง 
ชั่ง ตวง วัด

9,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด.02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6. ครุภัณฑ์ส ารวจ
6.1 แผนงานเคหะและชมุชน

92 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองแสกนเนอร์ ส าหรับ
แสกนเอกสาร ขนาด A 3 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อน
กระดาษ A4 อัตโนมัติ
2. รับรองการแสกนเอกสาร 
A3 - Size
3. ความเร็วในการแสกนสูงสุด
 50 แผ่นต่อนาที
4. ความเร็วในการแสกนสูงสุด
 ไม่น้อยกว่า 600x600 

dpi

122,420 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ต.ค.61-
ม.ีค.62

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7. ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์
7.1 แผนงานเคหะและชมุชน

93 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระมหากษัตริย์

250,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทัว่ไป

พ.ค.62-
ส.ค.62

2 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง สนับสนุนการเลือกต้ังระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ

3,300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทัว่ไป

ต.ค.61-
ก.ย.62

หมายเหตุ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร ขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคพาณิชยกรรมของจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ผด. 02

10 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  โครงการสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
ปรองดองและสมานฉันท์ 
และจัดกิจกรรมคืนความสุข
ให้แก่ประชาชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ต.ค.61-
ก.ย.62

4 โครงการสนับสนุนศูนย์พระ
มหาชนกเทศบาลต าบลทับมา

สนับสนุนกิจกรรม ปลูก
จิตส านึกความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย/์
เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ ต.ค.61-

ก.ย.62

5 โครงการประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานและกิจการของ
เทศบาล

จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานและกิจการ
ของเทศบาล

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ ต.ค.61-

ธ.ค.61

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บริการตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

จัดท าคู่มือบริการประชาชน
ส าหรับเผยแพร่และเป็นแนว
ทางการติดต่อรับบริการของ
หน่วยงาน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

ต.ค.61-
พ.ย.61

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

11 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ

ประชาสัมพนัธท์อ้งถิ่น
ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ ์งานบริการ
เทศบาล ในรูปแบบวดีีทศัน์ เพิ่ม
ช่องทางการประชาสัมพนัธใ์น
รูปแบบที่หลากหลาย 
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลกวา้งขวางมากยิ่งขึ้น

200,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กองวชิาการ

ต.ค.61-
ก.ย.62

8 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมายใหก้ับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

จัดอบรมใหค้วามรู้ใหก้ับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป ใหม้ีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและ
กฎหมายทั่วไป

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กองวชิาการ

มี.ค.62-
พ.ค.62

9 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540

อบรมใหค้วามรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่
ประชาชน

25,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กองวชิาการ

มี.ค.-มิ.ย.

10 ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
โครงการจ้างเหมาบริการ ท า
ความสะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลทบัมา และอาคาร
อเนกประสงค์บา้นทบัมา หมู่ 4 
และส่ิงปลูกสร้างอื่น

จ้างเหมาบคุคลธรรมดา 
(บคุคลภายนอก) จ านวน 6 คน 
เพื่อท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลทบัมา หมู่
 4 และส่ิงปลูกสร้างอื่น

828,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 ส านักปลัดฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

12 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลทับมา

 สนับสนุนการขับเคล่ือนและ
เพิม่ประสิทธิภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ใน
รูปแบบเวทีประชุมจัดท าแผน
ในระดับต าบล

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

ธ.ค.61-
ก.พ.62

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสตรีทับมาพัฒนา
ประชาธิปไตย

อบรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพ
สตรีต าบลทับมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.62-
เม.ย.62

2 โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนผู้น า
ชุมชน

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน และสร้างเครือข่าย
ชุมชน

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ พ.ย.61-

ก.พ.62

แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

13 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
แหลมทองหลาง 1 ชุมชน
บ้านแหลมทองหลาง หมู่ที ่6
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาว 
ประมาณ 120.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

390,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง

ธ.ค.61-
ก.พ.62

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคพาณิชกรรมของจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอุปโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมปัจจัยการผลิตตลาดสากล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและแหล่งน  า
แนวทางการพัฒนา 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง / ท่อระบายน  า
แผนงานเคหะและชมุชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

 ผด. 02

 14 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกรอกใน - 
สาย 36 ชุมชนบ้านทับมา 
หมู่ที ่4 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 425.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 3,308.04 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร มีความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 750.00 เมตร 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน    76 บ่อ

5,080,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

ธ.ค.61-
ม.ิย.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 15 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายขนาบ-ยางปีนตอ 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที ่7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5.70 เมตร ยาว
ประมาณ 693.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 3,780.70 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อ
พัก 1,754.00 เมตร บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
176 บ่อ

8,465,000 ชุมชนบ้าน 
เขาโบสถ์  
หมู่ที ่7

กองช่าง

ม.ค.62-
ก.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 16 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านใน-สาย36 
ระยะที ่2 ชุมชนบ้านขนาบ 
หมู่ที ่1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 154.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอ
รกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
1,191.00 ตารางเมตร พร้อม
วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร มีความยาวทอ่รวม
บอ่พกั 308 เมตร บอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน    
30 บอ่

2,788,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่

 1

กองช่าง

ม.ค.62-
ก.ค.62

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านใน ซอย 4 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ขนาดกว้างภายใน 0.40 
เมตร มีความยาวประมาณ 
200.00 เมตร

787,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่

 1

กองช่าง

ธ.ค.61-
ม.ิย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 17 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สนามกีฬา ชุมชนบ้านขนาบ 
หมู่ที ่1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ขนาดกว้างภายใน 0.30 
เมตร มีความยาวประมาณ 
302 เมตร

1,167,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที่

 1

กองช่าง

ม.ค.62-
ก.ค.62

7 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายแหลมมะขาม-ระยอง
ยนต์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
 หมู่ที ่2 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร มีความยาวทอ่รวม
บอ่พกั 660 เมตร พร้อมบอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 66 
บอ่ และคืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 1,221.99 ตาราง
เมตร

3,811,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

มะขาม หมูที่
 2

กองช่าง

ม.ค.62-
ก.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 18 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
วางท่อระบายน้ าขนาด 0.80 
เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายชานเมือง-
เกาะพรวด หมู่ที ่1 และหมู่ที่
 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 7.00 
เมตร ยาวประมาณ 1,085 
เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
7,230 ตารางเมตร และวาง
ท่อระบายน้ า มอก ชั้น 3 
ขนาด 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 377 เมตร รวม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 37 บ่อ

10,856,000 ชานเมือง-
เกาะพรวด 
หมู่ที ่1 

และหมู่ที ่3

กองช่าง

ม.ค.62-
ส.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด.02

แนวทางการพัฒนา 2.2 ขยายเขต ตดิตั ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

 19 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟ้า ถนนสายสะสมสุข 
ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่
 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน 1. ปักเสา คอร. 
ขนาด 9 เมตร จ านวน 9 ต้น
   2. พาดสายอลูมิเนียมหุม้
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. 
จ านวน 4 เส้น ระยะทาง 
190 เมตร 3. เทคอนกรีต
โคนเสา จ านวน 4 ต้น

102,100 ชุมชนบ้าน
หนอง

มะหาด หมู่
ที ่3

กองช่าง

พ.ย.61-
ม.ค.62

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
เคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 30.00 เมตร หรือ
มีพืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร จ านวน 1
 หลัง

1,472,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

ม.ค.62-
พ.ค.62

 ผด. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานเคหะและชมุชน

แนวทางการพัฒนา 2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์ 

 20 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์ ชุมชนบ้านทับมา หมู่
ที ่4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
 จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.45 เมตร ยาว
ประมาณ 5.00 เมตร 
จ านวน 10 หลัง

463,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

ม.ค.62-
เม.ย.62

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียน
อนุบาลทับมา ชุมชนบ้านทับ
มา หมู่ที ่4 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 8.00 เมตร หรือมี
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 48.00 
ตารางเมตร

580,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

ธ.ค.61-
ม.ีค.62

4 โครงการปรับปรุงลานจอดรถ
ส าหรับส านักงานเทศบาล
ต าบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา
 หมู่ที ่4 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัด
แน่น จ านวนพืน้ทีล่งหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 3,748.00 
ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

718,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที่

 4

กองช่าง

พ.ย.61-
เม.ย.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 21 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค 
สายรักสกุลชุมชน บ้านขนาบ
 หมู่ที ่1 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ยาวประมาณ 
400 เมตร ทัง้สองฝ่ัง รวม
เป็นความยาวทัง้ส้ิน 400 
เมตร

320,000 บ้านขนาบ 
หมู่ที ่1

กองช่าง

ธ.ค.61-
ม.ีค.62

6 โครงการจ้างออกแบบอาคาร
เอนกประสงค์และภูมิทัศน์

ปริมาณงาน ออกแบบอาคาร
เอนกประสงค์ และภูมิทัศน์ 
จ านวน 1 หน่วย

5,275,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
พ.ย.61-
ส.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 22 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
เทศบาลต าบลทับมา

สนับสนุนกิจการ 
ศป.ปส.ทต.ทับมา เช่น 
การประชาสัมพันธ์ 
สนับสนุนการด าเนินการ 
กิจกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE รณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 
สนับสนุนการต้ังจุดตรวจ 
จุดสกัด ฯลฯ

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ

ต.ค.61-
ก.ย.62

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

แนวทางการพัฒนา 3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มมีลูค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนและสังคมของจังหวัดระยองให้อยู่ดมีสีุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

 23 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



24

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อ าเภอเมืองระยอง 
(ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพือ่เพิม่
ศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อ าเภอเมืองระยอง
 (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562

240,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ

ต.ค.61-
ม.ค.62

 ผด. 02

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 24 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจุดบริการประชาชน
เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศกาลปใีหม่

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

พ.ย.61-
ม.ค.62

2 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจุดบริการประชาชน
เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเห
ตทางจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ ก.พ.62-

เม.ย.62

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเปน็การใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
 หรือไมส่ามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในการด ารงชีพ ใหแ้กค่รัวเรือน
 ที่ประสบภยัพบิติักรณีฉุกเฉิน 
ในพื้นที่เทศบาลต าบลทบัมา

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ ต.ค.61-

ก.ย.62

4 โครงการเตรียมความพร้อม
และป้องกันปัญหาน้ าท่วม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเตรียมความพร้อม
และปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

ม.ิย.62-
ส.ค.62

 ผด. 02

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แนวทางการพัฒนา 3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน

 25 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในสถานศึกษา

65,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

เม.ย.62-
ม.ิย.62

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
   พลเรือน (อปพร.)

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

7 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน     (อปพร.)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

8 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ถนน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ

พ.ย.61-
ม.ค.62

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 26 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน 
 สาธารณภัยแก่สถาน
ประกอบการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันสาธารณภัยแก่
สถานประกอบการ

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ ม.ีค.62-

ม.ิย.62

1 โครงการครอบครัวล้อมรัก 
อนุรักษ์ประเพณีไทย

อบรมให้ความรู้กับ
ครอบครัวในการอนุรักษ์
ประเพณีไทย

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ธ.ค.61-
ม.ีค.62

2 โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
ต าบลทับมา

รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้ผู้สูงอายุ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ก.พ.62-
ม.ิย.62

3 โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ
ต้านภัยสังคม

อบรมเด็กและเยาวชนให้
มีความรู้เท่าทันภัยสังคม

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ีค.62-
พ.ค.62

4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค
เรียน (ภาคฤดูร้อน)

จ้างนักเรียน นักศึกษาใน
เขตพืน้ทีต่ าบลทับมา
ท างานช่วงปิดภาคเรียน 
(ภาคฤดูร้อน)

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ ก.พ.62-

ม.ิย.62

แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ผด. 02

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 27 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานการพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ พ.ย.61-

ก.พ.62

6 โครงการรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
ความรุนแรงในครอบครัว

จัดกิจกรรมป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ ม.ค.62-

เม.ย.62

7 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

สนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลทับมา

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

8 โครงการสนับสนุนศูนย์เฝ้า
ระวังยุติความรุนแรงและไกล่
เกล่ียประนีประนอมยอม
ความและศูนย์ยุติความ
รุนแรงต่อหญิงเทศบาล
ต าบลทับมา

เฝ้าระวังยุติความรุนแรง
และไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมยอความ
และศูนย์ยุติความรุนแรง
ต่อหญิงเทศบาลต าบลทับ
มา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 28 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะห์
ให้กบัผู้สูงอายโุดยเป็นผู้มี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจา่ยเงินสงเคราะห์

14,400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

2 เบืย้ยังชีพคนพิการ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะห์
ให้กบัผู้พกิารโดยเป็นผู้มี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจา่ยเงินสงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพ

2,688,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดั

บที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แผนงานงบกลาง

 29 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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3 เบีย้ยังชีพผู้ป่ายเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะห์
ให้กบัผู้ป่วยโรคเอดส์ ใน
ชุมชน จ านวน 25 ราย 
รายละ 500 บาท/เดือน 
โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจา่ยเงินสงเคราะห์

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.-ก.ย.

 30 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ Big Cleaning Day เพือ่รณรงค์ร่วมมือร่วมแรง
ประชาชนในชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ท าความ
สะอาดและรักษาความ
สะอาดภายในชุมชนต าบล
ทับมา และช่วยแก้ไขปัญหา
ทีเ่กิดขึ้นจากภัยพิบัติหลังน้ า
ท่วมในพืน้ทีต่ าบลทับมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

พ.ย.61-
ม.ค.62

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 ผด. 02

 ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มมีลูค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างสมดลุและยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม

 30 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการขยะยิ้ม จัดอบรมสร้างจิตส านึกใน
การคัดแยกขยะแก่เยาวชน 
ประชาชน ผู้น าชุมชน/      
จัดกิจกรรมธนาคารขยะ/   
 จัดประชุมชี้แจงโครงการ  
อย่างน้อย 1 คร้ัง/มีพืน้ที ่  
 น าร่องอย่างน้อย 1 ชุมชน

130,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

พ.ย.61-
เม.ย.62

3 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าอุปโภคบริโภคและแหล่ง
น้ าธรรมชาติ

เพือ่เฝ้าระวังคุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภคและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

พ.ย.61-
ธ.ค.61/
ม.ีค.62/
ม.ิย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสร้างจิตส านึกเพิม่
ขีดความสามารถของชุมชน  
   ในการดูแลรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

จัดอบรมและจัดกิจกรรม
เพือ่สร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมรวมถึงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้กับประชาชน
ในชุมชน จ านวน 100 คน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

เม.ย.62-
ส.ค.62

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดบั
ที่
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการชุมชนทับมา      
ปลอดถังขยะ

เพือ่ให้ต าบลทับมามีภูมิทัศน์
ข้างทางสวยงาม

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ก.พ.62-
เม.ย.62

2 โครงการขยะสร้างมูลค่าเพือ่
ทุนการศึกษาเยาวชน

เพือ่ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
   รีไซเคิลในพืน้ที่

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ม.ค.62-
ม.ีค.62

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน
เก็บขนขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง
 5 ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม
 พ.ศ.2561 ถึง 30 
กันยายน พ.ศ.2566

เพือ่เก็บขนขยะมูลฝอยใน
พืน้ทีต่ าบลทับมาและน าส่ง
ก าจัดให้ถูกตามหลัก
สุขาภิบาล

12,264,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ ต.ค.61-
ก.ย.62

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ป้องกันการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
ต าบล   ทับมา และให้
ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ
ดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ ม.ค.62-
พ.ค.62

แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมลูฝอย
แผนงานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา 4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 ผด. 02

 33 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเพิม่ขีด
ความสามารถการนวดแผน
ไทย

เพือ่ฝึกปฏิบัติให้ประชาชนใน
เขตพืน้ทีใ่ห้มีความรู้เร่ือง
การนวดแผนไทยน าไปใช้ใน
การบ าบัดดูแลผู้ป่วย ญาติ 
และพัฒนาบุคลากรประจ า
คลินิกนวดแผนไทยต าบล
ทับมา

70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ ม.ีค.62-
พ.ค.62

2 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน

360,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ต.ค.61-
ก.ย.62

.

แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา 4.5 พัฒนาระบบบริการดา้นสาธารณสุข

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นส่งเสริมการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรกองการศึกษา

เพือ่เพิม่พูนความรู้และ
ประสบการณ์คณะครู 
เจ้าหน้าที ่และผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ก.พ.62-

เม.ย.62

2 โครงการกีฬาสานสามัคคี
ปฐมวัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการกีฬาสานสามัคคี
ปฐมวัย

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา พ.ย.61-

ก.พ.62

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มมีลูค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
ปฐมวัย

เพือ่แสดงผลงานวิชาการ
ปฐมวัยให้แก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ผู้มีส่วน
ได้เสียต่อการจัดการศึกษา
ได้รับทราบผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลทับมาเมื่อส้ินปี

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.62-
ม.ีค.62

4 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล
ต าบลทับมา

จัดกระบวนการเรียนการ
สอนด้านภาษาต่างประเทศ 
ให้แก่นักเรียน ในสังกัด 
สถานศึกษา เทศบาลต าบล
ทับมา

800,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

ก.ย.62

5 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา

เพือ่ความเข้าใจในระบบ
การศึกษาและสร้าง
สัมพันธภาพทีดี่ระหว่าง
โรงเรียนครูและผู้ปกครอง

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.62-
พ.ค.62

พ.ศ. 2562

 ผด. 02

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา

เพื่อความเข้าใจในระบบ
การศึกษาและสร้างสัมพนัธภาพ
ที่ดีระหวา่งศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
พฒันาเด็กใหผู้้ปกครอง ได้
ตระหนักและเหน็คุณค่าของการ
เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวยัที่
ถูกต้อง

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.62-
พ.ค.62

7 โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น

เพื่อเปน็การส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.61-
ก.พ.62

8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.61-
ก.พ.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 2,730,100 เทศบาล กอง
การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ต าบลทับมา การศึกษา/

1. ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

1,440,000 ร.ร.อนุบาล ต.ค.-ก.ย.
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 20,000 ทบัมา ก.พ.-เม.ย.
สถานศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของ
โรงเรียน

19,500 ก.พ.-เม.ย.
ในสังกัด อปท.
4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 ต.ค.-ก.ย.
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง 100,000 ก.พ.-เม.ย.
ห้องสมุดโรงเรียน
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 50,000 ก.พ.-เม.ย.
ในโรงเรียน
7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด

15,000 พ.ค.-ส.ค.
ในสถานศึกษา
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการ

50,000 พ.ค.-ส.ค.
อ่านในสถานศึกษา อปท.
9.ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน   
         (รายหัว)

612,000 ต.ค.-ธ.ค./
มี.ค.-มิ.ย.

10. ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 108,000 มี.ค.-พ.ค.
11. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน 72,000 มี.ค.-พ.ค.
12. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 72,000 ต.ค.-ธ.ค./

มี.ค.-มิ.ย.
13. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ

154,800 มิ.ย.-ส.ค.
ผู้เรียน

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริหาร 712,550 เทศบาล กอง

การบริหารสถานศึกษา ต าบลทบัมา การศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ศพด.

1. ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

490,000 บ้านทับมา ต.ค.-ก.ย.

2. ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

171,700
ต.ค.-ธ.ค./
มี.ค.-มิ.ย.

3. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน 9,000 มี.ค.-พ.ค.

4. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 9,000
ต.ค.-ธ.ค./
มี.ค.-มิ.ย.

5. ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 13,500 มี.ค.-พ.ค.

6. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19,350 มิ.ย.-ส.ค.

11 โครงการเสริมสมาธิสร้าง
ปัญญา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเสริมสมาธิสร้าง
ปัญญา

10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา พ.ค.62-

ก.ค.62

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

 ผด. 02

พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียน
อนุบาลทับมา

1. เพือ่ให้นักเรียนกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก มี
ความมั่นใจในตนเองและมี
คุณธรรมทีดี่งาม   2. 
เพือ่ให้นักเรียนมีการร่วม
กิจกรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองมากขึ้น มีความ
ซ่ือสัตย์   มีน้ าใจ ช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่น              
                 3. เพือ่ให้
นักเรียนมีพัฒนาครบทุกด้าน
 ทัง้ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/

ร.ร.อนุ
บาลทับมา

ม.ิย.62-
ส.ค.62

13 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่     
โลกกว้าง

เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
ศพด. บ้าน

ทับมา

ม.ิย.62-
ส.ค.62

 ผด. 02

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เพือ่จ่ายเป็น  
1. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา จ านวน 260 
วัน 
2. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนอนุบาลทับมา
 จ านวน 260 วัน  
3. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดทับ
มา จ านวน 260 วัน   
4. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดระยอง  
จ านวน 280 วัน 

2,900,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ก.ย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชน
วัดทับมา เพือ่จ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน อัตราวัน
ละ 20 บาท จ านวน 200 
วัน

2,268,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ธ.ค.61

16 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียน

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียน

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000 ต.ค.61-
ก.ย.62

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
 ปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เช่น 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ส าหรับ ศพด. บ้าน
ทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา

200,000

ต.ค.61-
ก.ย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ต าบลทับมา เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์และต้าน
ยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี
ต าบลทับมา
ต้านยาเสพติดแก่เด็ก
เยาวชนผู้สูงอายุ
และประชาชนในเขตต าบล
ทับมา และสร้าง
ความปรองดอง

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.62-
พ.ค.62

2 โครงการแข่งขันฟุตบอล
สัมพันธ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฟุตบอลสัมพันธ์

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.61-
ม.ีค.62

ผด. 02

แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 43 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ
อาทเิช่น การแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพนัธข์อง อปท. ,การ
แข่งขันกีฬา "ไทคัพ" มหกรรม
กีฬาทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย,
การกีฬาฟตุบอล อบจ. ระยอง
คัพ กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟตุบอลหน่วยงาน ๘ คน
การแข่งขันฟตุบอลมวลชน"
อ าเภอเมืองระยองคัพ ,การ
แข่งขันฟตุบอลอาวโุส 35 อัฟ 
และการแข่งขันกีฬาอื่นๆ ที่
เทศบาล กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น หรือจังหวดั 
อ าเภอมอบหมาย ฯลฯ

140,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ก.ย.62

4 โครงการประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

เพือ่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.
62-

พ.ค.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 44 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น
ต าบลทับมา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการลานวัฒนธรรม
ต าบลทับมา

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.
62-

พ.ค.62

2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวันพ่อแห่งชาติ

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

ธ.ค.61

3 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวันแม่แห่งชาติ

350,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ม.ิย.62-

ส.ค.62

4 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

ธ.ค.61

 ผด. 02

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 2 
เมษายน และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของอ าเภอ
เมืองระยอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราช  สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 2 
เมษายน และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของอ าเภอ
เมืองระยอง ที ่รย 
0031.01/2330 ลงวันที่
 23 พฤษภาคม 2561

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.62-
เม.ย.62

6 อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จังหวัดระยอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

พ.ย.61

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อุดหนุนเอกชน กิจกรรมสภา
วัฒนธรรมต าบลทับมา

อุดหนุนโครงการประเพณี
ท าบุญวิง่เกวียนสภา
วัฒนธรรมต าบลทับมา และ
โครงการธรรมะปลูกปัญญา
วัฒนธรรมต าบลทับมา

81,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
ม.ค.62

8 อุดหนุนโครงการเทศกาล
ผลไม้และของดีเมืองระยอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้  และของดีเมืองระยอง

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ม.ีค.62-

พ.ค.62

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างงานผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ

ส่งเสริมให้ครอบครัวผู้สูงอายุ
,ผู้พิการมีอาชีพ เพือ่เป็นการ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ พ.ย.61-

ส.ค.62

2 โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยพืน้ฐาน

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ และ
รายได้ โดยการอบรมใหค้วามรู้ 
สนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพยีง
ต าบลทบัมา (ศูนย์การเรียนรู้
ต าบลทบัมา)

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ย.61-
ก.พ.62

 ผด. 02

หมายเหตุ

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดให้มมีลูค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดและมคุีณภาพมาตรฐานปลอดภัยตอ่ผู้บริโภคทัง้ภายในและตา่งประเทศ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ตามศักยภาพของแตล่ะพ้ืนที ่อย่างสมดลุและยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 ผด. 02

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่
เพิม่ผลิตภัณฑ์และมูลค่าเพิม่
ของสินค้าเกษตร

เพือ่ส่งเสริมการสร้างอาชีพ 
และรายได้ ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
จ านวน11 กลุ่ม ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.62-
เม.ย.62

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้
ทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบาก

เพือ่ส่งเสริมผู้ยากล าบากให้มี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ ม.ีค.62-

พ.ค.62

5 โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลทับมา

เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ทับมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ พ.ย.

61-
พ.ค.62

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุพ.ศ. 2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง

จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ถึง
พระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจและแนวทาง
พระราชด าริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แก่
พนักงานเทศบาล เด็กและ
เยาวชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
และประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลทับมา

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ ม.ค.62-

ส.ค.62 
(ด าเนิน 
การตาม
แผนของ
 อบจ.)

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 50 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร "การ
สร้างวินัยเกี่ยวกับการใช้เงิน
ของส่วนงานต่าง ๆ และการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบล
 ทับมา ประจ าปีงบประมาณ 
2562"

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร "การ
สร้างวินัยเกี่ยวกับการใช้เงิน
ของส่วนงานต่าง ๆ และ
การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาล
ต าบล ทับมา ประจ าปี
งบประมาณ 2562"

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.61-
ก.พ.62

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคพาณิชยกรรมของจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มคีวามเขม้แขง็และด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

51 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏฺบัติราชการของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนังานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

พ.ย.61-
ก.พ.62

3 โครงการเพิม่พูนความรู้
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงินและ
บัญชีของเทศบาลต าบลทับมา

จัดอบรมรมเพิม่พูนความรู้
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน
และบัญชีแก่บุคลากร

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง

ม.ีค.62-
ม.ิย.62

4 โครงการร่วมใจช าระภาษี 
เพือ่อนาคตทีดี่ของชาวทับมา

ออกบริการรับช าระภาษี
นอกสถานทีแ่ละ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญ
ให้ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีมา
ช าระภาษี

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง

ต.ค.61-
ก.ย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

52 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจ รายจ่ายอื่น เพือ่จ่ายเป็น
ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่
เพือ่การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ม.ิย.62-
ก.ย.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

53 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,280   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก

270,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

270,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล

324,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด

ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,429,640   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 5,900,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

54 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 650,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 260,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,100,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 220,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,800,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด

ตค.-กย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

55 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 256,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

    1,957,435 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

       70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือ
เงินรางวัล

         5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

56 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการประกวดแข่งขัน
และพิธีเปิดอาคารต่างๆ

       20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด

ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

     400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนา          5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ        10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

         5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 150,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000          เทศบาล

ต าบลทับมา
ส านักปลัด พย./

กพ./
พค./สค.

57 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
ส านักปลัด

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 110,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
ส านักปลัด พย./

กพ./
พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 2,000,000   เทศบาล

ต าบลทับมา
ส านักปลัด

ตค.-กย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 400,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 3,960,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 120,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 188,400     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 822,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 91,200        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 100,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

     243,200 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

     100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
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ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 200,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พย./
กพ./

มิย./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองคลัง

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พย./
กพ./

มิย./สค.
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองคลัง

ตค.-กย.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 120,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 3,300,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 188,400     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 38,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 618,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 380,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ)

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

     331,840 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

     150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ        30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 150,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองวิชาการ พย./

กพ./
พค./สค.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 220,000     เทศบาล

ต าบลทับมา
กองวิชาการ พย./

กพ./
พค./สค.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 800,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,120,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 250,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

     100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

     400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000     เทศบาล

ต าบลทับมา
งาน

ป้องกัน/
ส านักปลัด

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 210,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
งาน

ป้องกัน/
ส านักปลัด

พย./
กพ./

พค./สค.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

งาน
ป้องกัน/

ส านักปลัด

พย./
กพ./

พค./สค.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 1,240,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 180,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 400,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 80,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 80,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

     125,440 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

       50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 60,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

การศึกษา ตค.-กย.
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ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

การศึกษา
พย./
กพ./

มิย./สค.
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 3,200,000   เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินวิทยฐานะ 84,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 33,600        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,400,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 280,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 24,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

     120,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

       80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 80,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 15,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ

พย./
กพ./

พค./สค.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 360,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ

ก่อนวยัเรียนฯ
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 3,100,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 156,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 206,400     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานสาธารณสุข
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 212,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,800,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 250,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 198,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

     560,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

     180,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 100,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สาธารณสุข
พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สาธารณสุข ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

พย./
กพ./

พค./สค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดบั
ที่
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ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย        15,000 เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สาธารณสุข
พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000     เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สาธารณสุข
พย./
กพ./

พค./สค.

 3,583,000 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 2,750,000   เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สวัสดิการ
สังคม

ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 100,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 171,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 600,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 90,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

     102,640 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

     250,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 100,000     เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สวัสดิการ
สังคม

พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กอง

สวัสดิการ
สังคม

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พย./
กพ./

พค./สค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พย./
กพ./

พค./สค.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 840,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงาน 23,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 18,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 250,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 15,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 57,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา 80,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา ตค.-กย.

432,000 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 2,500,000   เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง

ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 170,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง 152,400     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,400,000   เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 500,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานเคหะและชมุชน
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ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

150,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง

ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

90,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 140,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

     668,640 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

     150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

83 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



84

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน      100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000     เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง พย./

กพ./
พค./สค.

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 300,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000     เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง

ตค.-กย.

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 600,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง
ตค.-กย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,500        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง พย./

กพ./
พค./สค.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000     เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุส ารวจ 4,000          เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง พย./

กพ./
พค./สค.

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 17,000,000       เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พย./
กพ./

พค./สค.
ค่าวัสดุ วัสดุอื่นๆ 50,000        เทศบาล

ต าบลทับมา
กองช่าง พย./

กพ./
พค./สค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งานงบกลาง เงินช่วยพิเศษ 50,000        เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

2 งานงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน      219,260 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะและชมุชน (งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล)
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3 งานงบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

     650,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง
ตค.-กย.

4 งานงบกลาง เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

    2,745,550 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง

ตค.-กย.

5 งานงบกลาง ส ารองจ่าย 1,697,900   เทศบาล
ต าบลทับมา

ทุกส่วน
ราชการ ตค.-กย.

6 งานงบกลาง เงินบ ารุงให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ
ตค.-กย.

7 งานงบกลาง เงินสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลทับมา

339,815 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ ตค.-กย.

8 งานงบกลาง เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่

550,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุข

ฯ
ตค.-กย.

86 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้า
เล่ม แบบเจาะกระดาษ
ไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 
จ านวน 1 เคร่ือง

1.  เป็นชนิดสันห่วง
2.  เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2
 นิ้ว
3.  เข้าเล่มขนาดความยาว
เอกสาร  กระดาษ A4
4.  ปรับระยะห่างระหว่าง
ขอบเอกสารและรูเจาะได้

18,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด

ต.ค.61-
พ.ย.61

2 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน 
จ านวน 1 ตู้

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน 4,500 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด/
งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.61-
ม.ค.62

 ผด. 02/1
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 ผด. 02/1

หมายเหตุ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

81 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
จ านวน 1 ตู้

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,500 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด/
งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.61-
ม.ค.62

4 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 2 ชุด

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ท างาน 20,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด
ต.ค.61-
พ.ย.61

5 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 1 ชุด

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ท างาน 8,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองวิชาการ
ต.ค.61-
พ.ย.61

6 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
จ านวน 4 ตู้

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 18,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองคลัง
พ.ย.61-
ม.ค.62

หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ล าดบัที่ ครุภัณฑ์

82 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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1 โต๊ะเขียนหนังสือเด็ก (โต๊ะ
นักเรียนอนุบาล) สามารถ
ปรับระดับความสูงต่ าได้ 
จ านวน 10 ชุด

โต๊ะเขียนหนังสือเด็ก         
(โต๊ะนักเรียนอนุบาล)

25,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

พ.ย.61

2 ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
จ านวน 2 ตู้

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 9,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา

พ.ย.61-
ม.ค.62

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
ตัว

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 18,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

ธ.ค.61

4 โต๊ะญีปุ่น่ทรงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว 
จ านวน 4 ตัว

โต๊ะญีปุ่น่ทรงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว

2,800 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา ต.ค.61-

พ.ย.61

5 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 7 ชุด

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 56,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
การศึกษา

ต.ค.61-
พ.ย.61

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

1.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

83 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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1 เคร่ืองเจาะกระดาษเข้าเล่ม
แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และ
เข้าเล่มมือโยก จ านวน 1 
เคร่ือง

1.  เป็นชนิดสันห่วง
2.  เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2
 นิ้ว
3.  เข้าเล่มขนาดความยาว
เอกสาร  กระดาษ A4
4.  ปรับระยะห่างระหว่าง
ขอบเอกสารและรูเจาะได้

18,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
สวัสดิการฯ

 
ต.ค.61-
พ.ย.61

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

84 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
 ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens พร้อมจอรับภาพ 
จ านวน      1 ชุด

1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์
เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์
เพือ่ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวีดีโอ
2. ใช้ LED Panel หรือระบบ
 DLP
3.ระดับ SVGA และ XGA 
เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพที ่True
4. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาด
ค่าความส่องสว่างขั้นต่ า

28,200 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองวิชาการ

พ.ย.61-
ม.ค.62

85 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
 จ านวน 1 ตัว

1. เป็นกล้องคอมแพค
2. ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล
3. มีระบบแฟลชในตัว
4. สามารถถอดเปล่ียนส่ือ
บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจาก
กล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

19,300 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองคลัง

ธ.ค.61-
ก.พ.62

1 เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุชนิดติด
รถยนต์ 25 วัตต์ จ านวน 2 
เคร่ือง

1. ระบบ VHF/FM
2. ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ 
ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง 
ไมโครโฟน เสาอากาศ
3. อุปกรณ์ติดต้ังครบชุด 
หนังสือคู่มือ

48,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

ส านักปลัด/
งาน

ป้องกันฯ พ.ย.61-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

86 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน
 1 เคร่ือง

1. ปริมาณการพ่นน้ ายาไม่
น้อยกว่า 40 มล./ชม.
2. ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 
6 ลิตร
3. ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อย
กว่า 25 แรงม้า

59,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กอง
สาธารณสุข

ฯ
ม.ค.62-
ม.ีค.62

1 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 1 ตัว

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิ้ว ขนาด 5 นิ้ว 
(125 มล.) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 วัตต์ รอบไม่น้อยกว่า
 10,000 รอบ/นาที

5,500 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4.1 แผนงานสาธารณสุข
4. ครุภัณฑ์การเกษตร

5. ครุภัณฑ์โรงงาน
5.1 แผนงานเคหะและชมุชน

87 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 ตัว

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 9 นิ้ว ขนาด 5 นิ้ว 
(230 มล.) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,800 วัตต์ รอบไม่น้อยกว่า
 6,000 รอบ/นาที

6,500 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

3 เคร่ืองตัดไฟเบอร์ จ านวน 1
 ตัว

1. ก าลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
2. ความเร็วรอบ 3,500 
รอบ/นาที
3. ขนาดใบ 355  มม.
4. น้ าหนัก 17  กก.
5. ขนาดแกน 25.4 มม.

6,750 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

88 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เล่ือยยนต์ ขนาด 3 แรงม้า 
จ านวน 2 เคร่ือง

1. เคร่ืองจักรกลต้นก าลัง 3 
แรงม้า
2. เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ ลูกสูบเด่ียว
3. แผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว
4. ปริมาตรกระบอกสูบ 45.4
 ซีซี
5. ระบบสตาร์ทมือเชือกดึง
6. โซ่ 18 นิ้ว
7. แผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 
20 นิ้ว
8. พร้อมชุดอุปกรณ์

46,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

89 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เล่ือยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือ
ถือ ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 1 
ตัว

1. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 
วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
 4,000รอบ/นาที
2. ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า    
 65 มล.
3. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของใบเล่ือย 
 ขั้นต่ า

5,600 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 สว่านไขควงไร้สาย จ านวน  
   2 ตัว

1. รองบับแบตเตอร่ี จ านวน 
2 ก้อน ขนาด 1.50 AH
2. เป็นไขควงไร้สายส าหรับ
มืออาชีพเหมาะกับผู้ทีต้่องการ
ใฃ้งานสกรูขันน็อตต่างๆ
3. ปรับแรงบิดได้ TorQue
4. เป็นสว่าน 2 speed ปรับ
ความเร็วได้ ช้า/เร็ว
5. ใช้ส าหรับงานหนักและมี
ปริมาณงานทีม่ากและ
ยาวนานต่อเนื่อง
6. มีก าลังสูงสุด 12 V. MAX

8,240 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด. 02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เทปวัดระยะทาง ขนาด 50 
เมตร จ านวน 3 ม้วน

1. สายเทปท าด้วยวัสดุไฟ
เบอร์กลาส
2. เทปมีความยาว 50 เมตร
3. หน้ากว้างของเส้นเทป 13
 มล.
4. มีด้ามจับและหมุนม้วน
เทปและโครงป้องกันเส้นเทป
ท าด้วยโลหะ
5. ใช้มาตราเมตริก มีช่องขีด
บางช่องละ 1 มล. และมี
ตัวเลขก ากับทุก 1 ซม.
6. มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่
ก ากับทุก 10 ซม.
7. มีด้ามมือถือจับกระชับ
ในขณะใช้งาน
8. มีหนังสือรับรองจากกอง 
ชั่ง ตวง วัด

9,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ม.ค.62-
ม.ีค.62

 ผด.02/1

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6. ครุภัณฑ์ส ารวจ
6.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองแสกนเนอร์ ส าหรับ
แสกนเอกสาร ขนาด A 3 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อน
กระดาษ A4 อัตโนมัติ
2. รับรองการแสกนเอกสาร 
A3 - Size
3. ความเร็วในการแสกนสูงสุด
 50 แผ่นต่อนาที
4. ความเร็วในการแสกนสูงสุด
 ไม่น้อยกว่า 600x600 

dpi

122,420 เทศบาล
ต าบลทับ

มา

กองช่าง

ต.ค.61-
ม.ีค.62

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7. ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์
7.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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