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

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

๑.๓ แก้ไขฉบับที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓    
1.4 แก้ไขฉบับที่ 4  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน 2563 

  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ เทศบาลต าบลทับมา จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ฉบับที่ 5)  

 
 

  คณะผู้จัดท า 
           สิงหาคม ๒๕๖๓ 

  



 

 

สำรบัญ 
 

 

เร่ือง                         หน้ำ 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)           1 - 4 

 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)       5 - 7    
 

 



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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง          
(ไทยเข้มแข็ง – สาย 36     
หลังซูซูก)ิ ชุมชนบ้านทับมา    
หมู่ที ่4 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 4.50 เมตร 
ยาวประมาณ 270.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 1,215.00 
ตารางเมตร

830,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง พ.ย.62-
ก.ค.63

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (ฉบับที ่5)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 สร้างความเขม้แขง็ และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า
แนวทางการพัฒนา 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้ า
แผนงานเคหะและชมุชน

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบตอ่สังคม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน 

 1 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 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. การสาธารณสุขและ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

- จัดอบรมผู้ประกอบการ 
ในเขตเทศบาลต าบลทับมา 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข
เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในหลักการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมือง
ส่ิงแวดล้อมยั่งยืนให้แก่สถาน
ประกอบการ ผู้น าชุมชนและ
เครือข่ายภาคประชาชน

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.63-
ก.ย.63

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพฒันาการบริหารจดัการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (ฉบับที ่5)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมสี่วนร่วม

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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. 2563

2



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 โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกว้าง

จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

50,000 เรียนรู้
นอกสถานที่

กอง
การศึกษา

ธ.ค.62-
ก.ย.63

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (ฉบับที ่5)
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. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

หมายเหตุ

 3 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.

1 โครงการร่วมใจช าระภาษี     
เพือ่อนาคตทีดี่ของชาวทับมา

ออกหน่วยบริการรับช าระภาษี
นอกสถานทีใ่นเขตเทศบาล
ต าบลทับมา จ านวน 8 ชุมชน 
และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
เชิญชวนให้ผู้มีหน้าทีม่าช าระภาษี
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ธ.ค.62-
ก.ย.63

ล ำดบั
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หมำยเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ผด. 02

แนวทำงกำรพัฒนำ 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยไดข้องท้องถ่ิน

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (ฉบับที ่5)

เทศบำลต ำบลทับมำ อ ำเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชวีิต สังคม และกำรเมอืง ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้ำงคุณภำพชวีิตทีด่ ีและกำรมสี่วนร่วมของประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

4 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.

1 เคร่ืองผสมคอนกรีต  
จ ำนวน 1 เคร่ือง

1. ควำมจุของโม ่
7 ลูกบำศก์ฟุต (198.10 ลิตร)
2. ขณะยังไม่ผสมและ 5 
ลูกบำศก์ฟุต (140 ลิตร)   
3. ขณะผสมแล้วใช้เคร่ืองยนต์
ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ

54,300 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองช่ำง ต.ค.62-
ก.ย.63

2 ชุดหัวเจำะส ำหรับติดต้ังกับรถ
ตักหน้ำขุดหลัง จ ำนวน 1 
เคร่ือง

ชุดหัวเจำะส ำหรับติดต้ังกับรถ
ตักหน้ำขุดหลัง

250,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองช่ำง ม.ค.63-
ก.ย.63

 ผด. 02/1
บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (ฉบับที ่5)

เทศบำลต ำบลทับมำ อ ำเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

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

5 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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 เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 5 
กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

1. ขนำด 5 กโิลวัตต์ เปน็เคร่ืองยนต์
ดีเซล                                    
2. ทกุขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดกโิลวัตต์
ขั้นต่ ำ                        
3. รำยละเอยีดประกอบเคร่ืองก ำเนนิ
ไฟฟำ้แต่ละชุดมี ดังนี้                  
- แผงสวิทซ์ 1 อนั                       
- โวลต์มเิตอร์ 1 อนั                   
- แอมมเิตอร์ 1 อนั                     
- หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขั้ว 1 ชุด    
- สวิตซ์ปดิ-เปดิหลอดไฟ 1 อนั        
- คัตเอำต์ 1 อนั                      
- ที่เสียบปล๊ัก 2 จุด                   
- ฟรีเควนซีมเิตอร์ 1 อนั (ส ำหรับ
ขนำด 10 กโิลวัตต์ ขึ้นไป)                
4. คุณสมบติัทำงเทคนคิทั่วไป      
4.1 ไฟ AC 220 โวลต์ ชนดิยกเดียว 
50 เฮิรตช ์ส ำหรับเคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้
ขนำดนอ้ยกว่ำ 10 กโิลวัตน์

52,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองช่ำง ต.ค.62-
ก.ย.63

 ผด.02/1
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
2.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

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

6 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4.2 ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนดิ 3 
ยก 4 สำย หรือ 220 โวลต์ ชนดิ 3 
ยก 3 สำย 50 เฮิรตช ์ส ำหรับเคร่ือง
ก ำเนดิไฟฟำ้ ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 10 
กโิลวัตต์                     
4.3 มเีคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟำ้
อตัโนมติั (Automatic Voltage 
Regulation Control) โดยมอีตัรำกำร
เปล่ียนแปลง ดังนี้             
- ไมเ่กนิ + 5, - 5 % ส ำหรับเคร่ือง
ก ำเนดิไฟฟำ้ขนำดนอ้ยกว่ำ 
5 กโิลวัตต์                           
- ไมเ่กนิ + 2.5, - 2.5 % ส ำหรับ
เคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 5 
กโิลวัตต์
4.4 ส ำหรับเคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้ที่มขีนำด
ไมน่อ้ยกว่ำ 5 กโิลวัตต์ สำมำรถใช้ได้กบั
อปุกรณ์ไฟฟำ้ที่มค่ีำ Power Factor 
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป            
5. เคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้ทกุขนำดส่งก ำลัง
ขับโดยตรง (Direct Coupling)

 ผด.02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

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

7 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ


