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ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าแผนด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารประกาศใช้ เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

  เทศบาลต าบลทับมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน เพ่ือสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  
 
 

คณะผู้จัดท า 
         กันยายน 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 บทน ำ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานตามหมวด 5 ข้อ 26 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด 
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลทับมาจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือท าให้แนวทางในการ
บริหารจัดการการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลทับมา มีแนวทางและความ
ชัดเจนในการด 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 หรือได้รับแจ้ง
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. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
7. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กร

เอกชนและประชาชน 
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1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานตามหมวด 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 มีรำยละเอียดเค้ำโครงแผนกำร
ด 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 าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ   
             พ.ศ. 2564 
 

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 
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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 าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสและการบริการทางสังคมอย่าเท่าเทียม

และเสมอภาคกัน 
 
 
 

……………………………………………………………… 
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สรุปแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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 
4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 



๖ 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 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 
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 41,852,990 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,980,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 21,705,830 

  แผนงานสาธารณสุข 11,792,288 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,776,240 

  แผนงานเคหะและชุมชน 32,518,340 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,160,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8,107,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29,348,000 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 28,759,312 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 185,000,000 

 



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10 9.35 4,895,000 5.26 ส านักปลัด,กองวชิาการ

    1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.87 430,000 0.46 กองสวัสดิการฯ
    1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.93 30,000 0.03 กองวิชาการฯ

รวม 13 12.15 5,355,000 5.76
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 2.80 29,348,000 31.54 กองช่าง

รวม 3 2.80 29,348,000 31.54

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

7 ผด. 01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.87 320,000 0.34 กองวิชาการฯ
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 6.54 270,000 0.29 ส านักปลัดฯ
    3.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 1.87 600,000 0.64 ส านักปลัดฯ
    3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 13 12.15 1,590,000 1.71 กองสวัสดิการฯ
    3.5 แผนงานงบกลาง 3 2.80 21,484,800 23.09 กองสวัสดิการฯ

รวม 27 25.23 24,264,800 26.08
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 0.93 100,000 0.11 กองวิชาการฯ
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 15 14.02 670,000 0.72 กองสาธารณสุขฯ
    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.93 17,539,440 18.85

รวม 17 15.89 18,309,440 19.68

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

8 ผด. 01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5.1 แผนงานการศึกษา 20 18.69 11,195,980 12.03 กองการศึกษา
    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 11 10.28 1,980,000 2.13 กองการศึกษา

รวม 31 28.97 13,175,980 14.16
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์
    6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 5.61 650,000 0.70 กองสวัสดิการสังคม

รวม 6 5.61 650,000 0.70
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10 9.35 1,938,000 2.08
ส านักปลัดฯ, กองวิชาการฯ
,กองคลัง

รวม 10 9.35 1,938,000 2.08
รวมทัง้สิ้น 107 100.00 93,041,220 100.00

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

9 ผด. 01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ



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 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง สนับสนุการเลือกต้ังทุกระดับ 
เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ส าหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ทัว่ไปหรือเลือกต้ังซ่อมสมาชิก
สภาเทศบาล

4,000,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

ต.ค.63-
ก.ย.64

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



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 โครงการสนับสนุนศูนย์พระมหา
ชนกเทศบาลต าบลทับมา

จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้แก่ 
ประชาชน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพือ่ให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ต.ค.63-
ก.ย.64

3 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตพืน้ทีต่ าบลทับมา เพือ่ศึกษา
เรียนรู้ถึงพระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจ และแนวทาง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง 
จ านวน 135 คน

50,000 ศูนย์บริการ
พัฒนา

ปลวกแดง
ตาม

พระราชด าริ
จังหวัด
ระยอง

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ต.ค.63-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

11 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



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 โครงการหลักธรรมกับการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

จัดอบรมให้แก่ นักเรียน 
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล
ทับมา คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลทับมา 
เพือ่ส่งเสริมความรักความ
สามัคคี จ านวน 100 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ม.ค.64-
ม.ีค.64

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
และผู้น าชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และผู้น าชุมชนให้มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวข้องกับ อปท.

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.63-
ม.ค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

12 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



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 โครงการสตรีทับมายุคใหม่ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมให้ความรู้เชิงอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมให้กับคณะกรรม
พัฒนาสตรี จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.64-
เม.ย.64

2  โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานคณะกรรมการ
ชุมชน และผู้น าชุมชน

 จัดอบรมให้ความรู้และศึกษา
ดูงานของคณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 120 คน

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.63-
ธ.ค.63

1  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ทับมา

 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม ในรูปแบบเวทีประชุม
จัดท าแผนในระดับต าบล แก่
ประชาชน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.63-
ม.ค.64

 ผด. 02

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

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดบั
ที่

13 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



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 โครงการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานและกิจการของ
เทศบาล

จัดท าวารสาร เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วีดีทัศน์
จัดท า/ปรับปรุงเว็บไซด์

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.63-
ม.ค.64

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บริการตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

จัดท าคู่มือบริการประชาชน 
ส าหรับเผยแพร่และเป็นแนว
ทางการติดต่อรับการบริการ
ของหน่วยงาน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.63-
ธ.ค.63

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์งาน
บริการเทศบาล ในรูปแบบ
วีดีทัศน์ เพิม่ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล
กว้างมากยิ่งขึ้น

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แนวทางการพัฒนา 1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



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 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

จัดอบรมให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.63-
ธ.ค.63

5 โครงการอบรมเพือ่การ
ปรับเปล่ียนสู่องค์กรดิจิทัล

จัดอบรมให้ความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานเทศบาล

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.63-
ม.ค.64

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 ผด. 02

15 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



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 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (หลังที ่2) 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ด าเนินการก่อสร้างอาคารฯ 
ขนาดกว้าง 18.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร จ านวน
5 ชั้น จ านวน 1 อาคาร หรือมี
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,800.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของทางราชการ

28,000,000 ชุมชน
บ้านทับมา 

หมู่ที ่4

กองช่าง ต.ค.63-
ก.ย.64

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 สร้างความเขม้แขง็ และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบตอ่สังคม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน 

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.4 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์

 16 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



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 โครงการก่อสร้างพืน้คอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมปูแผ่นยาง
สังเคราะห์สนามออกก าลังกาย
กลางแจ้งส าหรับบุคคลทัว่ไป
และผู้สูงอายุสวนสาธารณะ
ประโยชน์บ้านขนาบ หมู่ที ่1 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ด าเนินการก่อสร้าง พืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปู
แผ่นยางสังเคราะห์ มีพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

674,000 สวนสาธารณะ
ประโยชน์
บ้านขนาบ 

หมู่ที ่1

กองช่าง พ.ย.63-
ม.ค.64

3 โครงการก่อสร้างพืน้คอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมปูแผ่นยาง
สังเคราะห์สนามออกก าลังกาย
กลางแจ้งส าหรับบุคคลทัว่ไป
และผู้สูงอายุสวนสาธารณะ
ประโยชน์บ้านแหลมมะขาม 
หมู่ที ่2 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ด าเนินการก่อสร้าง พืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปู
แผ่นยางสังเคราะห์ มีพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

674,000 สวนสาธารณะ
ประโยชน์
บ้านแหลม

มะขาม
หมู่ที ่2

กองช่าง พ.ย.63-
ม.ค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 17 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



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
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
ต าบลทับมา

สนับสนุนกิจการ ศป.ปส.ทต.
ทับมา เช่น การประชาสัมพันธ์
สนับสนุนการด าเนินการ 
กิจกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE รณรงค์
ป้องกันยาเสพติดสนับสนุน
การต้ังจุดตรวจ

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

แนวทางการพัฒนา 3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
หน่วย

ด าเนินการ

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

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 18 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 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือ่
เพิม่ศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ
เมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง) ประจ าปีงบประมาณ 
2564

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพือ่เพิม่ศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอเมืองระยอง

240,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.63-
ม.ค.64

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ผด. 02

 19 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 โครงการ 3 ป. ปลอดภัย
อัคคีภัย

จัดอบรมให้แก่บุคลากร 
สถานประกอบการ 
ส่วนราชการ องค์กรการกุศล
 และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ จ านวน 60 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

พ.ย.63-
ม.ค.64

2 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศบาลปีใหม่

จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพือ่
สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรทางถนน 
จ านวน 100 คน

30,000 บริเวณ
ถนนทับมา-
เขาโบสถ์ 
หมู่ที ่4

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

พ.ย.63-
ม.ค.64

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน

 20 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.

3 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เพือ่สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน จ านวน 100 คน

30,000 บริเวณ
ถนนทับมา-
เขาโบสถ์ 
หมู่ที ่4

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ม.ีค.64-
พ.ค.64

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
ทับมา ด้านสาธารณภัย 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ต.ค.63-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 21 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 โครงการเตรียมความพร้อม
และป้องกันปัญหาน้ าท่วม

ด าเนินการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันปัญหาน้ าท่วม
ในพืน้ทีต่ าบลทับมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ม.ิย.64-
ก.ย.64

6 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จัดอบรมให้แก่ นักเรียน 
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล
ทับมา ส่วนราชการ
องค์กรการกุศลและเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลทับมา 
ด้านอัคคีภัย จ านวน 120 คน

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 22 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 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี       
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชาชนทกุหมู่เหล่า เข้าร่วม
- กจิกรรมบ าเพญ็สาธารณ
ประโยชน ์            
- ลงนามถวายพระพรประดับ
พระฉายาลักษณ์ ประดับธง
พระปรมาภไิธย ว.ป.ร. 
ณ สถานที่ราชการ
- พธิีถวายเคร่ืองราชสักการะ
และพธิีจุดเทยีนชัยถวายพระพร
จ านวน 300 คน

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

พ.ค.64-
ส.ค.64

2 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี

ประชาชนทกุหมู่เหล่า เข้าร่วม
- กจิกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์
- ลงนามถวายพระพรประดับ
พระฉายาลักษณ์ ประดับธง
พระปรมาภไิธย ส.ท. 
ณ สถานที่ราชการ   
- พธิีถวายเคร่ืองราชสักการะ
และพธิีจุดเทยีนชัยถวายพระพร
จ านวน 300 คน

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

เม.ย.64-
ก.ค.64

หน่วย
ด าเนินการ

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

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 23 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 โครงการขับรถตามกฎช่วยลด
อุบัติเหตุ

จัดอบรมให้แก่ นักเรียน 
ประชาชน ในเขตพืน้ทีต่ าบล
ทับมา และเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลทับมา 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ
จราจร จ านวน 100 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

พ.ย.63-
ม.ค.64

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

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ม.ีค.64

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ผด. 02

 24 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 โครงการค่ายพัฒนาครอบครัว
 กินอิ่มนอนอุ่น

จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว อบรม
ใหค้วามรู้ใหส้ถาบนัครอบครัวให้
มีความรู้ ความสามัคคี มีคุณธรรม
 จ านวน 30 ครอบครัว 90 คน

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ม.ค.64

3 โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์
ประชาธิปไตย

จดักจิกรรมเขา้ค่ายเยาวชน
เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
และรักประชาธิปไตย จ านวน 
80 คน

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ม.ค.64

4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วง
ปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน)

จ้างนักเรียน/นักศึกษา  
จ านวน 8-10 คน ท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ีค.64-
ม.ิย.64

5 โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคน
พิการ

จัดอบรมให้ความรู้ผู้น า
ชุมชน/กลุ่มสตรี/อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ านวน
 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.64-
ม.ีค.64

พ.ศ. 2564

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563

 25 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.

6 โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส 
ร่างกายแข็งแรง

จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  
จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.64-
ม.ีค.64

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานการพัฒนาศักยภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุและอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ
และผู้พิการ จ านวน 120 คน

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ม.ค.64

8 โครงการฟืน้ฟูและยืดอายุไข
ของผู้สูงอาย/ุผู้พิการ

จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
/ผู้พิการ/อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ และจัดซ้ืออุปกรณ์
การฟืน้ฟูทีเ่หมาะสมกับ
ผู้สูงอาย/ุพิการ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.64-
ม.ีค.64

9 โครงการฟืน้ฟูสมรรถภาพคน
พิการและทุพพลภาพ

จดัอบรมให้ความรู้พฒันา
คุณภาพชีวิตของผู้พกิาร/
ทุพพลภาพกบัครอบครัวผู้พกิาร
ในต าบลทับมา จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.64-
ม.ีค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 26 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.

10 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลทับมา

จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน  
80 คน

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ก.ย.64

11 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบลทับมา 
(ศพอส. ต าบลทับมา)

สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
ผู้สูงอายุ
- ปีใหม่ผู้สูงอายุ
- กีฬาผู้สูงอายุ
- สงกรานต์ผู้สูงอายุ
- ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ส.ค.64

12 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันครอบครัว

จดัอบรมให้ความรู้สมาชิก
ครอบครัว ให้มีความเขม้แขง็มี
ภูมิคุ้มกนัต่อภัยสังคม จ านวน 
30 ครอบครัว 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

เม.ย.64-
ก.ค.64

13 โครงการส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้
พิการ

จัดอบรมให้ความรู้และจัด
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมที่
อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/อผส. 
จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ธ.ค.63-
ก.พ.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 27 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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จดัสวัสดิการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ
จ านวน 2,191 คน

17,928,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ต.ค.63-
ก.ย.64

2 เบืย้ยังชีพคนพิการ จดัสวัสดิการเบีย้ยงัชีพคนพกิาร
จ านวน 247 คน

3,225,600 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ต.ค.63-
ก.ย.64

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จดัสวัสดิการเบีย้ยงัชีพผู้ป่วย
เอดส์ จ านวน 23 คน

331,200 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ต.ค.63-
ก.ย.64

แผนงานงบกลาง

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02

 28 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อยู่ในกรอบการ
ด าเนินงานที ่3 กรอบการ
สร้างจิตส านึก กิจกรรมที ่8 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้    
1) ด้านการบริหารและการ
จัดการ                         
2) ด้านการด าเนินงาน    
3) ผลการด าเนินงาน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

 ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมสี่วนร่วม

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 29 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 โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์ร่วมมือร่วม
แรงประชาชนในชุมชน 
จิตอาสาฯ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท าความสะอาดและ
รักษาความสะอาดภายใน
ชุมชนต าบลทับมา ทัง้ 8 ชุมชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ม.ค.64

2 โครงการชุมชนปลอดโฟมและ
ถุงพลาสติก

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟม
และถุงพลาสติกบรรจุอาหาร 
ให้แก่ประชาชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ม.ค.64

 ผด. 02
แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 30 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.

3 โครงการธนาคารต้นไม้ จัดกิจกรรมเพาะพันธ์กล้าไม้
และ รับ - ฝากต้นไม้ใน
กิจกรรมธนาคารต้นไม้

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ม.ิย.64

4 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่า
ชุมชน

จัดอบมให้ความรู้แก่ประชาชน
เพือ่เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการดูแลป่าไม้ อนุรักษ์ป่าไม้
และส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 31 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.

5 โครงการส านักงานสีเขียว จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
เทศบาลเพือ่เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเพือ่
ลดการใช้พลังงานและริเร่ิม
กิจกรรมทีเ่ป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 100 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.63-
ก.ย.64

6 โครงการปลูกป่าแห่งชาติ 
(ตามรอยพ่อ) และพัฒนา
แหล่งน้ า

จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวัน
ต้นไม้แห่งชาติด้วยความ
ร่วมมือของประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ที่

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

เม.ย.64-
ม.ิย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 32 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.

7 โครงการสร้างจิตส านึกด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพือ่
สร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร
 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้กับประชาชนในชุมชน 
จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.64-
ม.ีค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 33 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 โครงการขยะยิ้ม 1) จัดอบรมสร้างจิตส านึก 
ในการคัดแยกขยะแก่เยาวชน 
ประชาชน ผู้น าชุมชน สถาน
ประกอบการ  
2) จัดกิจกรรมธนาคารขยะยิ้ม

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.63-
เม.ย.64

2 โครงการคัดแยกขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อในชุมชน

1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะประเภทขยะ
อันตราย ขยะติดเชื้อและ 
การก าจัดทีถู่กต้อง       
2) ชุมชนทัง้ 8 ชุมชน มีการ
คัดแยกขยะอันตรายและขยะ
ติดเชื้อ ภาชนะส าหรับแยก
จัดเก็บขยะอันตราย ทุกหมู่บ้าน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ม.ค.64

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

แนวทางการพัฒนาที ่4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมลูฝอย
 ผด. 02

 34 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.

3 โครงการชุมชนทับมา
ปลอดถังขยะ

จัดกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ
ในถนนสายหลัก ชุมชน 
บ้านจัดสรร หมู่บ้าน โรงเรียน
ในเขตพืน้ทีต่ าบลทับมา เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
เม.ย.64

4 โครงการคุณไม่ใช้เราขอ จัดอบรมให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะและกิจกรรม
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์
และของใช้ทีไ่ม่ใช้ประโยชน์ใน
พืน้ทีเ่พือ่น าไปก าจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.63-
พ.ค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 35 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 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 
2561 - 30 กันยายน 2566)

ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน
เก็บขนขยะมูลฝอยในพืน้ที่
เทศบาลต าบลทับมา และน า
ส่งไปก าจัดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล ลดปัญหาขยะ
ตกค้างในพืน้ที ่
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้าง
เหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย
ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2566) จ านวน 
14,839,440 บาท 
2) ค่าด าเนินการก าจัดขยะ
มูลฝอยทีบ่่อฝังกลบ 
อบจ.ระยอง จ านวน 
2,700,000 บาท

17,539,440 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ



ต.ค.63-
ก.ย.64

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

แผนงานเคหะชมุชน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 36 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 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. การสาธารณสุขและ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

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

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

แนวทางการพัฒนาที ่4.3 ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ไดม้าตรฐานของกรมอนามยั
แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 ผด. 02

 37 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 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภคและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

เก็บตัวอย่างน้ าอุปโภคและ
แหล่งน้ าธรรมชาติในชุมชนส่ง
ตรวจเพือ่เฝ้าระวังคุณภาพน้ า 
อย่างน้อย 4 แห่ง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-ธ.ค.
63/ม.ีค.64-

เม.ย.64/
ก.ค.64-ส.ค.

64

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค      
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

1) ส ารวจจ านวนสุนัข/แมว 
ทัง้ทีม่ีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
ให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      
2) จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีด เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 
30 บาท
โดยจัดสรรตามจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว ทัง้มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ก.พ.64/
เม.ย.64-
ก.ค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

แนวทางการพัฒนาที ่4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
แผนงานสาธารณสุข

 38 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

ต.ค.63-
ก.ย.64

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนาที ่4.5 พัฒนาระบบบริการดา้นสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

 39 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 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

จดัอบรมส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจด้านการเรียนการสอนให้กบั
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกดัเทศบาลต าบลทับมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ธ.ค.63

2 โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีาใน
สถานศึกษาและส่งเสริมความ
สามัคคีความอดทน รู้แพ ้รู้ชนะ 
รู้จกัการให้อภัย

30,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
ม.ค.64

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนมคุีณภาพและยั่งยืน

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

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

 40 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
และผู้ปกครอง ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา

65,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

เม.ย.64-
ม.ิย.64

4 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านทับมา

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
และผู้ปกครอง ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา

กอง
การศึกษา

เม.ย.64-
ม.ิย.64

5 โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย จัดงานด้านวิชาการและ
แสดงผลงานวิชาการของครูและ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา/โรงเรียนอนุบาล
ทับมา

40,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา/
โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.64-
เม.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 41 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
ต าบลทับมา

จ้างครูภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

1,400,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ก.ย.64

7 โครงการพัฒนาทักษะสมอง 
Executive Functions (EF) 
ในเด็กปฐมวัย

1) จดัอบรมครู ผู้ปกครองของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านทับมา
2) จดักจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์
และพฒันาทักษะสมอง แกค่รู 
เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา/

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ค.64-
ก.ค.64

8 โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียน
อนุบาลทับมา

จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้าน
ลูกเสือ

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

เม.ย.64-
ก.ค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 42 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000 โรงเรียน
ชุมชนวัด
ทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการ
เล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน   
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ก.ย.64

11 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ค.64-
กค.64

12 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

จัดอบรมครูและจัดกิจกรรมเด็ก
นักเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

20,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ธ.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 2,711,800 โรงเรียน กอง
การบริหารสถานศึกษา อนุบาลทับมา การศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลทับมา 1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,400,000 ร.ร.อนุบาล

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 20,000 ทับมา
สถานศึกษา  
3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 100,000
โรงเรียน
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 50,000
ในโรงเรียน
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียน 19,500
ในสังกัด อปท.
7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 15,000
ในสถานศึกษา
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ 50,000
อ่านในสถานศึกษา อปท.
9) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 595,000

10) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 105,000
11) ค่าหนังสือเรียน 70,000
12) ค่าอุปกรณ์การเรียน 70,000
13) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 150,500

14) เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ 50,000
วิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลทับมา

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

ต.ค.63-
ก.ย.64
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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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 813,000 ศพด. กอง
การบริหารสถานศึกษา บ้านทับมา การศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา 1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 490,000 ศพด.

2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 170,000 บ้านทับมา
3) ค่าหนังสือเรียน 20,000
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 20,000
5) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 30,000
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ 43,000
7) เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ 40,000
วิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.บ้านทับมา

15 โครงการเสริมสมาธิสร้างปัญญา จัดอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลทับมา

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ค.64-
ก.ค.64

16 โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกว้าง

จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

50,000 เรียนรู้
นอกสถานที่

กอง
การศึกษา

ม.ิย.64-
ส.ค.64

ต.ค.63-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

17 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
โรงเรียนอนุบาลทับมา

จัดอบรมและจัดส ารวจ
พันธุกรรมพืชในโรงเรียน
อนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา/

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ก.ย.64

18 ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารเสริม
 (นม) ส าหรับนักเรียน  
1) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทบัมา 
จ านวน 260 วนั
2) โรงเรียนอนุบาลทบัมา จ านวน 
260 วนั        
3) โรงเรียนชุมชนวดัทบัมา  จ านวน
 260 วนั      
4) ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวดัระยอง จ านวน 280 วนั

2,842,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น)

ต.ค.63-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

19 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัด
ทับมา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนอัตราวันละ 20 
บาท จ านวน 
200 วัน

2,140,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการศึกษา
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น)

ต.ค.63-
พ.ย.63/
พ.ค.64-
ม.ิย.64

20 อุดหนุนโครงการพัฒนา
การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน)

554,180 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการศึกษา
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น)

ต.ค.63-
พ.ย.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

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
ปรองดอง สมานฉันท์และต้าน
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ใน 8 ชุมชน ของต าบลทับมา

400,000 สนามกีฬา 
หมู่ 1

กอง
การศึกษา

ม.ค.64-
พ.ค.64

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลในชุมชนของเทศบาล
ต าบลทับมา

200,000 สนามกีฬา 
หมู่ 1, หมู่ 2,
หมู่ 3, หมู่ 8

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
ก.พ.64

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 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.

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่น 
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความ 
สัมพันธ์ของ อปท., การแข่งขัน
กีฬา "ไทคัพ" มหกรรมกีฬา
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, 
การกีฬาฟุตบอล อบจ.ระยองคัพ
กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลหน่วยงาน 8 คน, 
การแข่งขันฟุตบอลมวลชน 
อ าเภอเมืองระยองคัพ, 
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 
35 อัฟ และการแข่งขันกีฬา
อื่น ๆ ทีเ่ทศบาล กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัด
อ าเภอ มอบหมาย ฯลฯ

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 49 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

จัดงานลานวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นต าบลทับมา

430,000 วัดทับมา กอง
การศึกษา

ก.พ.64-
พ.ค.64

2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ธ.ค.63

3 โครงการวันแม่แห่งชาติ จัดงานวันแม่แห่งชาติ 350,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ิย.64-
ส.ค.64

4 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

จัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

400,000 วัดทับมา กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ธ.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 50 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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 อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลผลไม้และของดีเมือง
ระยอง

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เมืองระยอง เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ย
ในโครงการจดังานเทศกาลผลไม้
และของดีเมืองระยอง

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.64-
พ.ค.64

6 อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เมืองระยอง เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ย
โครงการจดังานวันสมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราชจงัหวัดระยอง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
ธ.ค.63

7 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 
และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของอ าเภอเมือง
ระยอง

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เมืองระยอง เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฯ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.64-
เม.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 51 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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 อุดหนุนโครงการประเพณีส่งวิง่
เกวียนกิจการสภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา

เงินอุดหนุนเอกชนเพือ่จ่ายเป็น
เงินอุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
ม.ค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 52 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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

จ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ
ท างาน จ านวน 20 คน

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.63-
ก.ย.64

2 โครงการส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ
ต าบลทับมา จ านวน 12 กลุ่ม 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ค.64-
ก.ค.64

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ไร้ทีพ่ึง่

ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

   ยุทธศสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดลุและแขง่ขนัได ้

 ผด. 02

หมายเหตุ

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว ์ให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเกษตร อุตสาหกรรมและเพ่ือการทอ่งเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน

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

ล าดบั
ที่

 53 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



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
เชิงอนุรักษ์พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมให้ความรู้และจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเทีย่วในต าบลทับมา ผู้น า
ชุมชน/ประชาชนในต าบลทับมา
 8 ชุมชน จ านวน 80 คน

30,000 ชุมชน
ต าบลทับมา

 ทัง้ 8 
หมู่บ้าน

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.64-
ม.ีค.64

2 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลทับมา

อบรมการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การเกษตร ให้กับ
คณะกรรมการศูนย์ฯ และกลุ่ม
อาชีพ 12 กลุ่ม จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.64-
ม.ีค.64

3 โครงการสร้างเครือข่ายขยายผล
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลทับมา

- จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้าง
เครือข่ายในการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในต าบลทับมาให้กับ
ผู้น าชุมชน/สตรี/กลุ่มอาชีพ 
จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ย.63-
ม.ค.64

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าสินค้าเกษตตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

 54 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



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 โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลทับมา และ
อาคารอเนกประสงค์บ้านทับมา
หมู่ที ่4 และส่ิงปลูกสร้างอื่น 
ฯลฯ

ด าเนินการจา้งเหมาบุคคล
ภายนอก ท าความสะอาดอาคาร 
ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 
ห้องน  าเทศบาลต าบลทับมา 
โรงเรียนอนุบาลทับมา 
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา
โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
พื นทีโ่ดยรอบอาคารทั งหมด 
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้าง
ทัศนียภาพทีดี่แกผู้่มาติดต่อ
ราชการ

828,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

ต.ค.63-
ก.ย.64

ผด. 02

แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

55 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การบริหารความ
เส่ียงด้านสินทรัพย์ และการ
ติดตามประเมินผลควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลทับมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564"

จัดอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องในสังกัด
เทศบาลต าบลทับมา เพือ่
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ด้านการสร้างวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง และ
การควบคุมภายใน
จ านวน 80 คน

35,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.63-
ก.พ.64

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเพือ่
การพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง เพือ่เพิม่พูนความรู้
และทักษะจากการศึกษาดูงาน
จ านวน 80 คน

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

พ.ย.63-
ม.ค.64

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด. 02

56 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



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 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพือ่องค์กรใสสะอาด

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้หลักศาสนา 
จ านวน 100 คน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

5 โครงการอบรมและส่งเสริม
วิถีชีวิตประชาธิปไตย

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยแก่คณะผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชน พนักงานเทศบาล 
และประชาชน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.63-
ม.ค.64

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

57 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



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 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ด าเนินการจ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงข้อมูลระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพือ่น า
แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ทีเ่ป็นปัจจุบันไปใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีตรวจสอบติดตาม
และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้
ครบถ้วน ถูกต้อง จ านวน 8 
ชุมชน 

300,000 หมู่ที ่1 - 8 
ในเขตพื นที่
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.63-
เม.ย.64

7 โครงการฝึกอบรมเร่ือง "การ
จัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐภายใต้ พรบ. การ
จัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง"

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลทบัมาและบคุคล และ
คณะกรรมการการซื อหรือจ้าง เร่ือง 
"การจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐภายใต้ พรบ. การจัดซื อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง"

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ธ.ค.63-
ก.พ.64

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

58 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



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 โครงการฝึกอบรมการบริหาร
การเงิน การคลัง แนวทางการ
ตรวจสอบและข้อบกพร่องของ
เทศบาลต าบลทับมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เพือ่รับทราบ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ัง
การทีเ่กี่ยวกับการบริหารการเงิน
 การคลัง 
แนวทางการตรวจสอบและ
ข้อบกพร่องของเทศบาลต าบล
ทับมา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.63-
ม.ค.64

9 โครงการร่วมใจช าระภาษี     
เพือ่อนาคตทีดี่ของชาวทับมา

ออกหน่วยบริการรับช าระภาษี
ในเขตเทศบาลต าบลทับมา 
จ านวน 8 ชุมชน เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ต.ค.63-
เม.ย.64

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

59 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



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 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จัดอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลทับมา

160,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

60 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนครุภัณฑ์
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 17.24 40,600 0.36 ส านักปลัดฯ, กองคลัง
    1.2 แผนงานการศึกษา 7 24.14 104,700 0.93 กองการศึกษา

รวม 12 41.38 145,300 1.29
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
    2.1 แผนงานการศึกษา 1 3.45 13,500 0.12 กองการศึกษา

รวม 1 3.45 13,500 0.12
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 10.34 58,600 0.52 กองคลัง
    3.2 แผนงานการศึกษา 1 3.45 75,000 0.66 กองการศึกษา
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 1 3.45 10,000 0.09 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 17.24 143,600 1.27

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

61 ผด. 01 บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนครุภัณฑ์
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.45 5,600,000 49.58 กองช่าง

รวม 1 3.45 5,600,000 49.58
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    5.1 แผนงานการศึกษา 2 6.90 72,850 0.64 กองการศึกษา

รวม 2 6.90 72,850 0.64
6. ครุภัณฑ์กีฬา
    6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 6.90 5,202,000 46.05 กองการศึกษา

รวม 2 6.90 5,202,000 46.05
7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
    7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 10.34 102,000 0.90 กองช่าง

รวม 3 10.34 102,000 0.90
8. ครุภัณฑ์โรงงาน
    8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 10.34 16,000 0.14 กองช่าง

รวม 3 10.34 16,000 0.14
รวมทัง้สิ้น 29 100.00 11,295,250 100.00

บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 ผด. 01

62 ผด. 01 บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ



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 เก้าอี้ส านักงาน ท้าวแขน 
ขนาด W56xD58xH85 ซม.  
จ านวน 4 ตัว

เก้าอี้ส านักงาน ท้าวแขน 
จ านวน 4 ตัวๆละ 1,700 
บาท เป็นเงิน 6,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
1. มีล้อเล่ือนพลาสติก 
2. มีโช๊คปรับขึ้นลง
3. ขนาด W56XD58XH85 
ซม. 

6,800 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด ธ.ค.63-
ก.พ.64

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

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 ผด. 02/1
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

หมายเหตุ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

63 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 โต๊ะท างาน แบบขอบยาง 
ขนาด 150*75*75 ซม. 
จ านวน  2 ตัว

โต๊ะท างาน ขอบยาง จ านวน 2 
ตัวๆ ละ  4,900 บาท รวมเป็น
เงิน 9,800 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี ้
  1. ขนาด 150*75*75 ซม.
  2. มีล้ินชักซ้าย 2 ล้ินชัก และ
ล้ินชักขวา 2 ล้ินชัก

9,800 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด ธ.ค.63-
ก.พ.64

3 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน
 1 ชุด

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 
1 ชุดๆละ 10,000 บาท   

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด ธ.ค.63-
ก.พ.64

4 เก้าอี้ส านักงาน เก้าอี้ส านักงานท้าวแขน  ขนาด
กว้าง 58 ซม.*ยาว 60ซม.* สูง
 90 ซม. ขาเหล็กล้อเล่ือน มีโช้
คปรับสูงต่ าได้ จ านวน 2 ตัวๆ
ละ 2,500 บาท 

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ธ.ค.63-
ก.พ.64

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 ผด. 02/1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

64 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 ตู้ใส่แฟ้มเอกสารจ านวน 40 
ช่อง จ านวน 2 ตู้

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จ านวน 40 
ช่องจ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 
บาท จ านวน 9,000 บาท 

9,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ธ.ค.63-
ก.พ.64

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน
แบบกระจก จ านวน 1 ตู้

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน 
กระจกสูง ภายในมีแผ่นชั้น 3 
แผ่นปรับระดับได้ ขนาดยาว 
121.5 ซม. x กว้าง 245.7 
ซม. x สูง 183 ซม. 

5,800 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

2 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟา้และเข้า
เล่มมือโยก โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1. เปน็ชนิดสันหว่ง
2. เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกวา่ 2 นิ้ว
3. เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร
กระดาษ A4
4. ปรับระยะหา่งระหวา่งขอบ
เอกสารและเจาะรูได้

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

1.2 แผนงานการศึกษา

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

65 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 ชั้นวางรองเท้า จ านวน 20 
ช่อง จ านวน 2 หลัง

ชั้นวางรองเท้า 20 ช่อง ขนาด 
153 ซม.x 30 ซม.x 83 ซม. 
จ านวน 2 หลัง ๆ 3,000 
บาท ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
ทับมา จ านวน 1 หลัง และ 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทับมา จ านวน 1 หลัง 

6,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

4 ชั้นวางเอนกประสงค์ จ านวน 
3 หลัง

ชั้นวางเอนกประสงค์ 8 ช่อง 
ขนาด 100 ซม.x 30 ซม. x 
90 ซม. จ านวน 3 หลังๆ ละ 
2,500 บาท ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา จ านวน 1 หลัง 
และส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา จ านวน 2 หลัง

7,500 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

66 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน 
แบบกระจก

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก
ภายในมีแผ่นชั้น 3 แผ่นปรับระดับ
ได้ ขนาด ยาว 121.8 ซม. x กวา้ง 
45.7 ซม.x สูง 183 ซม. จ านวน 
4 หลังๆ ละ 5,800 บาท ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลทบัมา จ านวน 2 
หลัง และส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทบัมา จ านวน 2 หลัง 

23,200 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

6 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน
แบบทึบ

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน
ทึบ ภายในมีแผ่นชั้น 3 แผ่น
ปรับระดับได้ ขนาดยาว 
121.8 ซม.x กว้าง 45.7 ซม. 
x สูง 183 ซม. จ านวน 4 
หลังๆละ 5,800 บาท ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลทับมา จ านวน 
2 หลัง และส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา จ านวน 2 
หลัง 

23,200 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด. 02/1

67 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 พัดลมโคจรติดเพดาน พร้อม
ติดต้ัง

พัดลมโคจรติดเพดาน พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 10 ตัวๆละ 
1,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ฐานดังนี ้        
 - ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 
16 นิ้ว          
 - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
ด้วยสวิทซ์แบบหมุนปรับ
 - กระจายสายลมอย่างทัว่ถึง
ด้วยการปรับรัศมีการส่ายมีการ
ส่ายได้ต้ังแต่ 15 , 30 และ 
50 องศา ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา 

19,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 ผด. 02/1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

68 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉีด
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 2 
เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200 X1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19หน้า ต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ 
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า  ต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
5. มีช่องเชื่อม (Interface) ระบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
7. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal
และ Custom

8,600 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.63-
เม.ย.64

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด. 02/1

69 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า  จ านวน 2 ตัวๆละ 10,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, 
Copy,Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั
 - มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า600*
600 dpi
 - มคีวามเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มหีน่วยความจ า (Memory)ขนาดไมน่้อยกว่า
256MB
" - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมน่้อยกว่า 
1,200*1,200 dpi
 - มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document 
Feed)
 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน่้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 
 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง
 - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง
 - มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กบั A4,Letter,Legal และ Custom

 

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.63-
เม.ย.64

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

70 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 2
 เคร่ือง

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จ านวน 2 ตัวๆละ 15,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, 
Copier,Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั
 - มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 600*
600 dpi
 - มคีวามเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มคีวามเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 
ไมน่้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่้อยกว่า 
256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และสี 
ได้)
 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมน่้อยกว่า 
1,200*1,200 dpi
 - มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document 
Feed)
 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน่้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 
 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง
 - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือขา่ยไร้สาย Wi-Fi(IEEE  802.11b, g, n) ได้
 - มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4,Letter,Legal และ Custom

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.63-
เม.ย.64

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

71 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 5 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 15,000 
บาท รวมเป็เงิน 75,000 บาท
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer,Copier และ Scanner ภายใน
เคร่ืองเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที ่
(ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี
(ppm)
5. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 256 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ด า และ สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
"8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)

75,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
เม.ย.64

 ผด. 02/1
2.๒ แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

72 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและ
ขาวด า
10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 ส าเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอรเซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n) ได้
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 
แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
และ Custom ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
ทับมา จ านวน 4 เคร่ือง และส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา จ านวน 1 เคร่ือง

รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์

73 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที ่1 
(18 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 
เคร่ือง

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี
(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือยข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base - T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g , n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal 
และ Custom
 

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
เม.ย.64

 ผด. 02/1
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

74 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 เคร่ือง

โทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 
1920 x 1080 พกิเซล
ขนาด 40 นิ้ว โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้ 
1. ระดับความละเอยีดจอภาพ เปน็
ความละเอยีดของจอภาพ 
(Resolution) 1920 x 1080 พกิเซล
2. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดจอภาพขั้น
ต่ าขนาด 40 นิ้ว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ 
LED Backlight
4. สามารถเชื่อมต่ออนิเตอร์เนต็ได้ 
(Smart TV)
5. ช่องต่อ HDMI ไมน่อ้ยกว่า 2 ช่อง 
เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
6. ช่องต่อ USB ไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง 
รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์
7. มตัีวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) 
ในตัว ส าหรับโรงเรียนอนบุาลทบัมา

13,500 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด. 02/1

75 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองซักผ้าฝาหน้า พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองซักผ้าฝาหน้า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 12 กิโลกรัม 
จ านวน  2 เคร่ืองๆ ละ 
29,425 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
1. เป็นขนาดทีส่ามารถซักผ้า
แห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่าที่
ก าหนด
2. เป็นเคร่ืองแบบถังเด่ียว เปิด
ฝาหน้า
3. มีระบบปัน่แห้งหรือหมาด
ส าหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา 
จ านวน 1 เคร่ือง และส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา 
จ านวน 1 เคร่ือง

58,850 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563

 ผด. 02/1

พ.ศ. 2564

76 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองดูดฝุ่นอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
 - ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ าหนัก
เบา ใช้งานง่าย ทนทาน 
 - ก าลังเคร่ืองไม่น้อยกว่า  
1200 วัตต์           
 - ใช้งานได้ทัง้ดูดฝุ่น ดูดน้ า และ
เป่าลม 
- ความจุถังขนาดไม่น้อยกว่า 
15 ลิตร ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา 

14,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

77 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งสแตนเลสสนามกีฬา 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที ่1 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้งสแตน
เลสสนามกีฬา ชุมชนบา้นขนาบ หมู่
ที่ 1 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง ประกอบด้วย
1. ชุดเตียงซิทอัพ 2 สถานี
2. ชุดบริหารข้อเทา้และเข่า 2 สถานี
3. มีปา้ยบอกวธิกีารใช้งานของ
เคร่ืองออกก าลังกาย และรูปภาพ
ประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว 
ตัวหนังสือและขอลปา้ยเงา
4. ชุดบริหารหวัไหล่และหน้าอก 
แบบดึงลง 2 สถานี
5. เคร่ืองฝึกก้าวเดิน 2 สถานี
6. จักรยานก้าวเดิน 2 สถานี
7. ลูกตุ้มแกวง่ตัว 2 สถานี
8. ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจานหมุนเอว 
2 สถานี

2,601,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.64-
ส.ค.64

5. ครุภัณฑ์กีฬา
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด. 02/1

78 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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. เคร่ืองบริหารก าลังแขน 
แบบโหนตัว
10. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อแขนไหล่
 แบบพวงมาลัยเด่ียว 2 คน (เสาคู่)
11. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อแขน 
และไหล่ แบบโหนหว่ง
12. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อแขน 
แบบโหนตัว
13. เคร่ืองนวดฝ่าเทา้ แบบแผ่นหมุน
14. อุปกรณ์นวดหลัง และนวดขา

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด. 02/1

79 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง
สแตเลส สนามกีฬา ชุมชน
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง
สแตนเลส สนามกีฬา ชุมชน
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ประกอบด้วย
1. ชุดเตียงซิทอัพ 2 สถานี
2. ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า 2 
สถานี
3. ชุดอุปกรณ์จักรยานบริหาร
หน้าท้อง 2 สถานี
4. ชุดบริหารหัวไหล่และหน้าอก
 แบบดึงลง 2 สถานี
5. เคร่ืองฝึกก้าวเดิน 2 สถานี
6. จักรยานก้าวเดิน 2 สถานี
7. ลูกตุ้มแกว่งตัว 2 สถานี
8. ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจานหมุน
เอว 2 สถานี

2,601,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.64-
ส.ค.64

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

80 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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. เคร่ืองบริหารก าลังแขน 
แบบโหนตัว
10. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อแขนไหล่
 แบบพวงมาลัยเด่ียว 2 คน (เสาคู่)
11. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อแขน 
และไหล่ แบบโหนหว่ง
12. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อแขน 
แบบโหนตัว
13. เคร่ืองนวดฝ่าเทา้ แบบแผ่นหมุน
14. อุปกรณ์นวดหลัง และนวดขา

ล าดบั
ที่

พ.ศ. 2564

 ผด. 02/1

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563

81 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮโดรลิค
 พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
จ านวน 1 คัน

รถบรรทกุติดต้ังเครนไฮไดรลิค 
พร้อมกระเช้าไฟฟา้ ตัวรถชนิด 6 
ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเชล มีก าลังแรงม้า
ไม่น้อยกวา่ 150 แรงม้า ตอนหน้า
เปน็หวัเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้
ไม่น้อยกวา่ 3 คน (รวมพนักงาน
ขับ) ตอนทา้ยติดต้ังกระเช้าซ่อม
ไฟฟา้ยกสูงได้ไม่น้อยกวา่ 12.2 
เมตร พร้อมติดต้ังระบบปรับสมดุล
ช่วยค้ ายัน กระบะแบบเรียบสร้าง
ด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ติดต้ังตู้
เก็บอุปกรณ์ในกระบะโดยรอบมี
ระบบดวงโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตาม
กรมขนส่งทางบกก าหนดและตาม
ความจ าเปน็ในการปฏบิติังาน พร้อม
เคร่ืองปรับอากาศและวทิยุ-ซีดี ตัวรถ
เปน็ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

5,600,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ก.พ.64-
ส.ค.64

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด. 02/1
6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6.1 แผนงานเคหะและชมุชน

82 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองเชื่อมโลหะไฟฟ้า จ านวน
 1 เคร่ือง

เคร่ืองเชื่อมโลหะไฟฟ้า 
ขนาด 200 แอมป ์จ านวน 1 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. กระแสเชื่อม 200 แอมป ์
2. สามารถเชื่อมเหล็กสแตนเล
สอลูมิเนียม ใช้กับลวดเชื่อม
ทัว่ไปได้เกือบทุกชนิด
3. มีระบบป้องกัน และระบบกัน
ไฟกระชากท าให้กระแสไฟเชื่อม
คงทีแ่นวเชื่อมจึงมีความเรียบ
และสวยงาม 
5. ขนาดเคร่ืองกะทัดรัดน้ าหนัก
เบาพร้อมมือจับด้านบนตัวเคร่ือง

28,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

 ผด. 02/1
7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
7.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

83 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองตบดิน จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองตบดิน จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละไม่เกิน 21,000 
บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน
2. น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไม่
น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4. ความเร็วในการตบไม่น้อย
กว่า 5,000 คร้ังต่อนาที

42,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

3 เคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. ก าลังไฟฟ้าทีใ่ช้ 1510 W
2. อัตราเจาะกระแทกต่อนาท ี
1450/min

32,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

84 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ก าลังไฟเข้าพิกัด 900 วัตต์
2. ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ือง
เปล่า 2800 - 11000 รอบ/
นาที
3. ก าลังไฟออก 450 วัตต์

4,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

2 เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2
 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 
1/2 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มอเตอร์ก าลังสูง 600 วัตต์
2. ก าลังไฟออก 360 วัตต์
3. ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ือง
เปล่า 0-2600 รอบ/นาที

8,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

 ผด. 02/1
8. ครุภัณฑ์โรงงาน
8.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

85 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 3/8
 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 
3/8 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
1. ก าลังไฟ 350 W
2. ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ือง
เปล่า 0-2800 รอบ/นาที

4,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

86 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ


