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ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าแผนด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารประกาศใช้ เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

  เทศบาลต าบลทับมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) นี้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน เพ่ือสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  

 
 

คณะผู้จัดท า 
          สิงหาคม  2564 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 บทน ำ  

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. 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เพ่ือท าให้แนวทางใน
การบริหารจัดการการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

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

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
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 
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1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

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

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) มีรำยละเอียด
เค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 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) 

 2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ ไม่ ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น         
(ผด.02/1)  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจาก
แผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป   
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ   
             พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ 

เจ้าหน้าท่ี รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 

เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

เสนอร่างแผนฯ ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
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 
 
 
 

……………………………………………………………… 
 
  



๕ 
 

สรุปแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
เทศบำลต ำบลทับมำ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
 “บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน” 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 7 ยุทธศำสตร์ 
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 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในแต่ละด้ำนประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแหล่งน้ ำ 
      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. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
      3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
      3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณสุข ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
      4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
 



๖ 
 

4.4  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
     5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     5.4 พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม โบราณสถาน ศาสนสถาน 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน 
    6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

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

สรุปรำยจ่ำยจ ำแนกตำมแผนงำน 
แผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลทับมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,000 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 0 

  แผนงานสาธารณสุข 0 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 

  แผนงานเคหะและชุมชน 0 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 102,000 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 0 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 127,000.00 

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
  



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 50 25,000 20 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1 100 25,000 100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 50 102,000 80 กองช่าง
รวม 1 100 102,000 100

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 0 0 0 0
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 0 0 0
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 0
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 0 0 0 0
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

0 0 0 0

รวมทัง้สิ้น 2 100 127,000 100

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 7



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
 

 

 

 
ยุทธศำสตรท์ี่ 1  

กำรพัฒนำดำ้นกำรเมือง กำรบริหำร 
ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 โครงการเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัดฯ ก.ค.64-
ก.ย.64

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2  
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

และแหล่งน้ ำ 
 
 
 
 

  



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 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าโรงเรียนอนุบาล  
ทับมา

ด้าเนินการปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าโรงเรียนอนุบาลทับมา
 โดยท้าการก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
8.50 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กจ้านวน 1 บ่อ

102,000 โรงเรียน
อนุบาล 
ทับมา

กองช่าง ส.ค.-ก.ย.
64

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แนวทางการพัฒนาที ่ 2.4 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 สร้างความเขม้แขง็ และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบตอ่สังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า

9 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและแหล่งน ้า



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 
 
 
 
 

ผด. 02/1 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 

ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
พัฒนำท้องถ่ิน 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    1.1 แผนงานการศึกษา 1 20 42,900 57 กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน

    2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 60 23,700 32 ส านักปลัดฯ, กองยุทธฯ

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 20 8,600 11 กองยุทธฯ

รวม 5 100 75,200 100
รวมทัง้สิ้น 5 100 75,200 100

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2)

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 ผด. 01

บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

 10



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 ถังเก็บน ้ำสแตนเลส จัดซื อถังเก็บน ้ำสแตนเลส ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2,000 ลิตร
 จ้ำนวน 3 ถังๆ ละ 14,300 
บำท

42,900 เทศบำล
ต้ำบลทับมำ

กอง
กำรศึกษำฯ

ส.ค.64 - 
ก.ย.64

 ผด. 02/1
บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2)

เทศบำลต ำบลทับมำ อ ำเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
1.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หมำยเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

11 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 ตู้เอกสำร จัดซื อตู้เอกสำร 1 บำน 4 
ลิ นชัก ขนำด 3 ฟุต (ขนำด 
91.2 W x 40.6 D x 87.3 H
 cm) จ้ำนวน 1 ตู้ๆ ละ 4,500
 บำท

4,500 เทศบำล
ต้ำบลทับมำ

ส้ำนักปลัดฯ ม.ิย.64 - 
ก.ย.64

2 ตู้บำนเล่ือนทึบ จัดซื อตู้บำนเล่ือนทึบ (ขนำด 
152.3 W x 88 H cm) 
จ้ำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,800 บำท

9,600 เทศบำล
ต้ำบลทับมำ

ส้ำนักปลัดฯ ม.ิย.64 - 
ก.ย.64

3 ตู้ใส่เอกสำร จัดซื อตู้ใส่เอกสำร จ้ำนวน 40 
ช่อง จ้ำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,800 
บำท

9,600 เทศบำล
ต้ำบลทับมำ

กอง
ยทุธศำสตร์

และ
งบประมำณ

ม.ิย.64 - 
ก.ย.64

2. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หมำยเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12 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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จัดซื อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank  Printer) จ้ำนวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 4,300 บำท

8,600 เทศบำล
ต้ำบลทับมำ

กอง
ยทุธศำสตร์

และ
งบประมำณ

ม.ิย.64 - 
ก.ย.64

3.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หมำยเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13 ผด. 02/1 บัญชีจ้ำนวนครุภัณฑ์ฯ


