
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลทับมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพิม่เติม ฉบบัที่ 2 
 
 

 
Operati0n Plan Thapma Subdistrict Municipality  

 Muang Rayong Province 

 
 

 
 
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลทับมา  

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0-3866-3148 
   



ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าแผน
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารประกาศใช้ เป็นแนวทางในการเบิกจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

  เทศบาลต าบลทับมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 นี้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน เพ่ือสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  
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บทน า 

 

 

 

 





 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 บทน า  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงานตามหมวด 5 ข้อ 26 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับมา
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เพ่ือท าให้แนวทางใน
การบริหารจัดการการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลทับมา มีแนวทางและ
ความชัดเจนในการด าเนินงาน ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน และท าให้เกิดความสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผลต่อไป    

การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบฯ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ    
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

“ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลทับมาบรรลุตามเป้าหมายลดปัญหาความยุ่งยาก

ซับซ้อน 
2. เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานและบูรณาการการท างาน ท าให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
3. เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบลทับมา ให้มีความม่ันคง 
5. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการศึกษา การบริการทาง

สังคม การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
6. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล 
7. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กร

เอกชนและประชาชน 
 
 



 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงานตามหมวด 5 ข้อ 26 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ           
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 มีรายละเอียด
เค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 

1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
 2.1 สรุปบัญชโีครงการ/กิจกรรม (ผด.01) 
 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 

   
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน   
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน   

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ   
             พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
 
 
 
 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 



 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้เทศบาลต าบลทับมาบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ก าหนดไว้ ตามแผนการบริหารมีทิศทาง

เกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ประหยัดโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างเทศบาลต าบลทับมา ส่วนราชการอ่ืนและ

ประชาชน สามารถสนองตอบต่อความต้องการได้ตรงจุด 
4. ท าให้เทศบาลต าบลทับมามีแนวทางในการบริหารจัดการลดปัญหาความซ้ าซ้อน 
5. ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับโอกาสและการบริการทางสังคมอย่าเท่าเทียม

และเสมอภาคกัน 
 
 
 

……………………………………………………………… 
 
  



สรุปแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 “บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
      2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้ า 
      2.2 ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
      2.3 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ฝาย คลอง ล าราง และแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
      2.4 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
      2.5 พัฒนาและปรับปรุงผังเมือง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
      3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
      4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
 



 

4.4  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
     5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     5.4 พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม โบราณสถาน ศาสนสถาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน 
    6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

     7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 
     7.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานของ
องค์กร 

สรุปรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 0 

  แผนงานสาธารณสุข 196,135 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 

  แผนงานเคหะและชุมชน 0 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 

ด้านการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 0 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 196,135 

 



 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

  





 

ผด. 01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

      

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 0 0 0 0   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 0 0 0 0   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 0 0 0 0   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม           
แผนงานสาธารณสุข 4 100 196,135 100 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 4 100 196,135 100   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 0   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 0 0 0 0   
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0 0 0 0   

รวมทั้งสิ้น 4 100 196,135 100   
      
      



 

ผด. 02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หมาย
เหต ุ

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

1 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ 

1. จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อด าเนินการจัดซื้อ
วัคซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีด เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตัวละ 30 บาท โดย
จัดสรรตามจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว ทั้ง
มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของ สุนัขและแมว
ในพื้นที่เทศบาลต าบล
ทับมา จ านวนประมาณ 
 1,095 ตัว 

36,135 หมู่ที่ 1-8
ต าบลทับมา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

มี.ค.62 
-ก.ค.62 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หมาย
เหตุ 

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

    2. จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามจ านวนสุนัข/แมว 
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ จากการส ารวจ
ให้กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวละ 6 บาท ต่อไป 
(โดยแบ่งเป็นตัวละ 3 
บาท ส ารวจปลีะ 2 
ครั้ง) สุนัขและแมวใน
พื้นที่เทศบาลต าบลทับ
มา จ านวนประมาณ 
1,095 ตัว 

      

                          

2 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก 0-5 ปี เรื่อง
โภชนาการของเด็ก
เล็ก ค้นหาเด็กที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ
เพ่ือปรับปรุงภาวะ
โภชนาการที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

60,000 - โรงเรียน
อนุบาลทับ
มา - ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทับ
มา       ม. 
4 ต.ทับมา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 

          พ.ค.62-
ก.ย.62 



 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

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

3 โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนและ
บุคลากรด้าน
สุขาภิบาลอาหารมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดท าและ
เลือกอาหารเพื่อ
บริโภคและเป็นการ
เฝ้าระวังสถานการณ์
ด้านสุขาภบิาลอาหาร
, น้ าในโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

26,000 เทศบาล
ต าบลทับ

มา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 

      

พ.ค.62-
ก.ค.62 

4 โครงการมหกรรม
ตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

ประชาชนได้รับ
การคัดกรอง
เบื้องต้น เช่น คัด
กรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
ประเมินภาวะอ้วน
ลงพุง  
เป็นต้น 

74,000 โรงเรียน
อนุบาล   
ทับมา ม. 4 
ต.ทับมา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

          
 

        เม.ย.62-
มิ.ย.62 

 


