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ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดการด าเนินการและขั้นตอนในการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยให้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงานเสนอผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  โดย 
เทศบาลต าบลทับมา ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไข ดังนี้ 

๑.๑ แก้ไขฉบับที่ ๑  เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563      
  ๑.๒ แก้ไขฉบับที่ ๒  เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2563     

๑.๓ แก้ไขฉบับที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓      

  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ เทศบาลต าบลทับมา จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ฉบับที่ ๔)  

 
 

  คณะผู้จัดท า 
          มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  



 

 

สำรบัญ 
 

 

เร่ือง                         หน้ำ 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)           1 - 7 

 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)       8 - 9    
 

 



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 โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
ต าบลทับมา

จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
ในต าบลทับมา ดังนี้
- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้
 ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุ       
- จัดท าข้อมูลคลังปัญญา  
ผู้สูงอายุ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62-
ส.ค.63

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (ฉบับที ่4)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 1 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



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 โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมค่ายและเยาวชน 
ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

350,000 เทศบาล
ต าบลทับมา/
เข้าค่ายนอก

สถานที่

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.63-
ส.ค.63

3 โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคน
พิการ

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62-
ม.ิย.63

4 โครงการสานสัมพันธ์สถาบัน
ครอบครัว

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความอบอุ่นของครอบครัว 
ลดความรุนแรงในเด็ก สตรี 
และผู้สูงอายุ ให้กับสมาชิก
ครอบครัว จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.63-
ส.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 2 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



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 โครงการเสริมสร้างชุมชนที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
ผู้สูงอายุ ประชาชน กลุ่มสตรี 
อผส. ในการสร้างความ
ตระหนักและสร้างจิตส านึก
ในการเสริมสร้างชุมชนที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62-
ส.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 3 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



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 โครงการคุณไม่ใช้เราขอ จัดกิจกรรมรวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และของใช้ทีไ่ม่
ใช้ประโยชน์ในพืน้ที่

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.พ.63-
ก.ย.63

1 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. การสาธารณสุขและ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

- จัดอบรมผู้ประกอบการ 
ในเขตเทศบาลต าบลทับมา 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.63-
ส.ค.63

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมสี่วนร่วม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (ฉบับที ่4)

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

แนวทางการพัฒนาที ่4.3 ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ไดม้าตรฐานของกรมอนามยั
แผนงานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที ่4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมลูฝอย
แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 4 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



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 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

จัดกิจกรรมโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพืน้ที ่เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชน    
ในการเพิม่พูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การอบรม การประชุม 
การสัมมนา การรณรงค์ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
กับภารกิจของแต่ละโครงการ

160,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.พ.63-
ส.ค.63

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนาที ่4.5 พัฒนาระบบบริการดา้นสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 5 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ดา้นการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเกษตร อุตสาหกรรมและเพ่ือการ
ท่องเทีย่ว
   ยุทธศสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดลุและแขง่ขนัได ้
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์
แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน
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 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
วิถีชุมชนต าบลทับมา

จัดอบรมให้ความรู้การ
ท่องเทีย่ว
วิถีชุมชนต าบลทับมา ให้กับ
ประชาชน และจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเทีย่วในต าบลทับมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.63-
ส.ค.63

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (ฉบับที ่4)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทับมา

อบรมการใช้เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการเกษตร ให้แก่
คณะกรรมการศูนย์ฯ และ
กลุ่มอาชีพ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ย.62-
ส.ค.63

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

 ผด. 02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ดา้นการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเกษตร อุตสาหกรรมและเพ่ือการ
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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 รถบรรทุก (ดีเซล)
แบบบรรทุกน ้ำ

1. เป็นรถบรรทุกดีเซลขนำด 
6 ตัน 6 ล้อ
2. ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกว่ำ 
6,000 ซีซี หรือก้ำลังเครื องยนต์ 
สูงสุดไม่ต ้ำกว่ำ 170 กโิลวัตต์
3. จนุ ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร 
4. น ้ำหนักของรถรวมน ้ำหนัก
บรรทุกไม่ต ้ำกว่ำ 12,000 
กโิลกรัม
5. เป็นรำคำพร้อมปัม๊และ
อปุกรณ์คุณลักษณะดังกล่ำว 
เป็นไปตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ปี 2562 

2,500,000 เทศบำล
ต้ำบลทับมำ

ส้ำนักปลัด/
งำนป้องกันฯ

ม.ค.63-
ก.ย.63

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ผด. 02/1
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (ฉบับที ่4)

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8 ผด. 02/1 บัญชีจ้ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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 ชุดผจญเพลิงและกู้ภัยพร้อม
เครื องช่วยหำยใจ ชนิดอัด
อำกำศแบบสะพำยหลัง 
จ้ำนวน 2 ชุด

1. ชุดดับเพลิง เสื อ-กำงเกง
2. หมวกดับเพลง
3. ฮูตคลุมศรีษะ
4. ถุงมือดับเพลิง
5. รองเท้ำดับเพลิง
6. เครื องช่วยหำยใจชนิดอัด
อำกำศ แบบสะพำยหลัง

500,000 เทศบำล
ต้ำบลทับมำ

ส้ำนักปลัด/
งำนป้องกันฯ

ม.ีค.63-
ก.ย.63

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ผด.02/1
2. ครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง

9 ผด. 02/1 บัญชีจ้ำนวนครุภัณฑ์ฯ


