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ค าน า 
 
  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. 
2563 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

  เทศบาลต าบลทับมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงาน เพ่ือสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อไป  
 
 

คณะผู้จัดท า 
         กันยายน 2562 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 บทน า  

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. 2563 เพ่ือท าให้แนวทางในการ
บริหารจัดการการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 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 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลทับมาบรรลุตามเป้าหมายลดปัญหาความยุ่งยาก

ซับซ้อน 
2. เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานและบูรณาการการท างาน ท าให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
3. เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบลทับมา ให้มีความม่ันคง 
5. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการศึกษา การบริการทาง

สังคม การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
6. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
7. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กร

เอกชนและประชาชน 
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1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานตามหมวด 5 ข้อ 26 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดเค้าโครงแผนการ
ด าเนินงาน 2 ส่วน ดังนี้      
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย      

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

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

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

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน      
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ   
             พ.ศ. 2563 
 

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 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
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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สรุปแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 “บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ 

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

สิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

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

4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 



๖ 
 

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

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน 
    6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

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

สรุปรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,492,220 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,977,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 14,150,138 

  แผนงานสาธารณสุข 17,493,900 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,521,500 

  แผนงานเคหะและชุมชน 29,894,900 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 840,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,151,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,280,167 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 20,563,200 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 117,364,025 



๗ 
 

 
 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11 4.93 4,975,000 4.23 ส านักปลัด,กองวชิาการ

    1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.45 500,000 0.43 กองวิชาการฯ
    1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.45 30,000 0.03 กองสวัสดิการฯ

รวม 13 5.83 5,505,000 4.69
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 19 8.52 27,654,000 23.56 กองช่าง
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 5.38 12,280,167 10.47 กองช่าง

รวม 31 13.90 39,934,167 34.03

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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 0.90 320,000 0.27 กองวิชาการฯ
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 3.14 240,000 0.20 ส านักปลัดฯ
    3.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 0.90 630,000 0.54 ส านักปลัดฯ
    3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 13 5.83 1,870,000 1.59 กองสวัสดิการฯ
    3.5 แผนงานงบกลาง 3 1.34 20,563,200 17.53 กองสวัสดิการฯ

รวม 27 12.11 23,623,200 20.13
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 0.45 100,000 0.09 กองวิชาการฯ
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 14 6.28 17,015,400 14.49 กองสาธารณสุขฯ

รวม 15 6.73 17,115,400 14.58
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5.1 แผนงานการศึกษา 19 8.52 10,609,098 9.04 กองการศึกษา
    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 12 5.38 2,071,000 1.76 กองการศึกษา

รวม 31 13.90 12,680,098 10.80

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

8 ผด. 01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์
    6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 2.69 490,000 0.42 กองสวัสดิการสังคม

รวม 6 2.69 490,000 0.42
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 34 15.25 6,787,220 5.78
ส านักปลัดฯ, กองวิชาการฯ
,กองคลัง,กองช่าง

    7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 4.03 3,737,000 3.18 ส านักปลัดฯ
    7.3 แผนงานการศึกษา 26 11.66 3,541,040 3.02 กองการศึกษา
    7.4 แผนงานสาธารณสุข 9 4.03 478,500 0.41 กองสาธารณสุข
    7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 3.59 1,151,500 0.98 กองสวัสดิการสังคม
    7.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.45 80,000 0.07 กองการศึกษา
    7.7 แผนงานเคหะและชุมชน 13 5.83 2,240,900 1.91 กองช่าง

รวม 100 44.84 18,016,160 15.35
รวมทัง้สิ้น 223 100.00 117,364,025 100.00

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

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 โครงการปลูกฝังส านึก
รักสามัคคีสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล    
ทับมา คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลทับมา 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา
เพือ่ปลูกฝังให้มีจิตส านึกรัก
สามัคคีสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ธ.ค.62-
ม.ีค.63

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

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  โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง ด าเนินการสนับสนุนการ
เลือกต้ังทุกระดับ เช่น หมู่บ้าน 
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทัว่ไป
หรือเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภา

4,000,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

ต.ค.62-
ก.ย.63

3 โครงการสนับสนุนศูนย์
พระมหาชนกเทศบาล
ต าบลทับมา

จัดกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสร้าง
จิตส านึกให้แก่ ประชาชน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ต.ค.62-
ก.ย.63

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตพืน้ทีต่ าบลทับมา ได้เรียนรู้
ถึงพระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจและแนวทาง
พระราชด าริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000 ศูนย์บริการ
พัฒนา

ปลวกแดง
ตาม

พระราชด าริ
จังหวัด
ระยอง

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ต.ค.62-
ก.ย.63

5 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.62-
ธ.ค.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

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.

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
และผู้น าชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และผู้น าชุมชนให้มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ อปท.

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62-
ม.ค.63

1  โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานคณะกรรมการ
และชุมชน ผู้น าชุมชน

 อบรมให้ความรู้และกิจกรรม
ศึกษาดูงานด้านการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62-
ม.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

ธ.ค.62-
ม.ีค.63

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

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 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่วต าบลทับมา

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่วของต าบลทับมาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ส่ือ
วีดีทัศน์ ฯลฯ เพือ่ง่ายต่อการ
ค้นหาและให้บริการนักท่องเทีย่ว

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

พ.ย.62-
ม.ค.63

2 โครงการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานและกิจการของ
เทศบาล

จัดท าวารสาร เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วีดีทัศน์
จัดท า/ปรับปรุงเว็บไซด์

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.62-
ม.ค.63

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์งาน
บริการเทศบาล ในรูปแบบ
วีดีทัศน์ เพิม่ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล
กว้างมากยิ่งขึ้น

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.62-
ก.ย.63

 ผด. 02

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

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

แนวทางการพัฒนา 1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

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

ม.ีค.63-
พ.ค.63

5 โครงการอบรมเพือ่การ
ปรับเปล่ียนสู่องค์กรดิจิทัล

จัดอบรมให้ความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานเทศบาล

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ธ.ค.62-
ก.พ.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

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 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-
ม.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
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 

 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง           
ซอยจ่าเสริม ชุมชนบ้านทับมา  
หมู่ที ่4 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร 
ยาวประมาณ 103.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 309.00 ตารางเมตร

225,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ค.63

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง          
รย.ถ.90033 ระยะ2       
(ซอยหมอแหยม) ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 75.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร 

217,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ค.63

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง สะพานหิน
ซอย 1/3 - สาย 36 ชุมชน
บ้านสะพานหิน หมู่ที ่8 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร 
ยาวประมาณ 296.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,776.00 ตาราง
เมตร 

1,254,000 ชุมชนบ้าน
สะพานหิน 

หมู่ที ่8

กองช่าง พ.ย.62-
ก.พ.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 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.

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง          
บ้านสอ-สนามกีฬาบ้านขนาบ 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที ่1   
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร 
ยาวประมาณ 56.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

195,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ค.63

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
สะสมสุขซอย 1 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด หมู่ที ่3         
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง    
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร 
ยาวประมาณ 74.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 370.00 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร มี
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 
74.00 เมตร บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 8 บ่อ

608,000 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด

 หมู่ที ่3

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 18 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.

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
รย.ถ.90158 (ซอยแหลมหิน) 
ชุมชนบ้านหนองโพรง หมู่ที ่6 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู
ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร
ยาวประมาณ 183.00 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
รางวี

800,000 ชุมชนบ้าน
หนองโพรง 

หมู่ที ่6

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ีค.63

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง รย.ถ. 90124    
(แหลมไผ่-ทับมาเกาะพรวด)  
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู
ขนาดกว้างภายใน 0.60 
เมตร ยาวประมาณ 785.00 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็กรางว ีพร้อมวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร  
มีความยาวท่อรวมบ่อพัก 
115.00 เมตร บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 12 บ่อ 

4,197,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ธ.ค.62-
เม.ย.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 19 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.

9 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก        
สายทาง แหลมมะขาม ซอย 8 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร    
 มีความยาวท่อรวมบ่อพัก 
208.00 เมตร บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 20 บ่อ 
และคืนผิวจราจรมีพืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 287.80 ตารางเมตร

930,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ค.63

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง            
รย.ถ 90211 (ซอยสามพีน่้อง)
 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที ่8 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 3.70 เมตร        
ยาวประมาณ 155.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 573.50 ตารางเมตร

392,000 ชุมชนบ้าน
สะพานหิน 

หมู่ที ่8

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 20 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.

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง           
รย.ถ. 90179 บ้านสอ 2      
(พีเ่ล็ก) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์   
หมู่ที ่7 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร       
ยาวประมาณ 60.00 เมตร   
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก      
ไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร

216,000 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์  
หมู่ที ่7

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ค.63

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
รย.ถ. 90090              
(หนองมะหาด ซอย12)     
ชุมชนบ้านหนองมะหาด       
หมู่ที ่3 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 2.60 เมตร       
ยาวประมาณ 155.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก      
ไม่น้อยกว่า 403.00 ตาราง
เมตร และรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู
ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร
 ยาวประมาณ 310.00 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็กรางวี

1,657,000 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด

 หมู่ที ่3

กองช่าง พ.ย.62-
ก.พ.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 21 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.

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลม
ไผ่-คลองกิ่ว หมู่บ้านศักด์ิทิพย์ 2
 ชุมชนบ้านหนองมะหาด      
หมู่ที ่3 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 7.50 เมตร       
ยาวประมาณ 157.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก      
ไม่น้อยกว่า 1,142.00     
ตารางเมตร และวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก      
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร มีความยาวท่อรวม     
บ่อพัก 157.00 เมตร         
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 15 บ่อ พร้อมเปล่ียน  
ฝาบ่อพักเดิม จ านวน 15 ฝา   

1,794,000 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด

 หมู่ที ่3

กองช่าง ธ.ค.62-
ม.ีค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 22 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.

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลม
มะขาม-การ์เด้นโฮม ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม หมู่ที ่2         
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 7.00 เมตร        
ยาวประมาณ 440.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก      
ไม่น้อยกว่า 2,983.00     
ตารางเมตร และวางท่อ   
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร มีความยาวท่อรวม     
บ่อพัก 360.00 เมตร        
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 36 บ่อ พร้อมเปล่ียน  
ฝาบ่อพักเดิม จ านวน 30 ฝา

3,597,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง ธ.ค.62-
พ.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 23 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.

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง รย.ถ.90032       
(บ้านในซอย2-ชานเมือง)   
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที ่1    
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร       
ยาวประมาณ 360.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก      
ไม่น้อยกว่า 1,712.88     
ตารางเมตร และวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
มีความยาวท่อรวมบ่อพัก 
720.00 เมตร บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 72 บ่อ

3,837,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1

กองช่าง ธ.ค.62-
พ.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 24 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.

16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง รย.ถ.90159    
(แหลมทองหลางข้างสบูด่ า) 
ชุมชนบ้านหนองโพรง หมู่ที ่6 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร       
ยาวประมาณ 223.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก      
ไม่น้อยกว่า 1,290.00     
ตารางเมตร และวางท่อ   
ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร         
มีความยาวท่อรวมบ่อพัก 
446.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 44 บ่อ

2,490,000 ชุมชนบ้าน
หนองโพรง 

หมู่ที ่6

กองช่าง ธ.ค.62-
เม.ย.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 25 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.

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง รย.ถ. 90133   
(บ้านสอ-ทับมาเกาะพรวด) 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4   
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 303.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,471.44 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร มี
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 
353.00 เมตร บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 36 บ่อ

2,400,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ธ.ค.62-
เม.ย.63

1 โครงการก่อสร้างติดป้ายชื่อ
ถนนภายในเขตเทศบาลต าบล
ทับมา หมู่ที ่1-8 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ติดต้ังป้ายชื่อถนน
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 100 ชุด

1,660,000 ในเขต
เทศบาล

ต าบลทับมา 
หมู่ที ่1 - 8

กองช่าง ม.ค.63-
ม.ีค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 26 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 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า       
ส่องสว่าง สายทาง             
เขาโบสถ์ -ยางปีนตอ ระยะที ่2
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที ่7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ติดต้ังเสาไฟพร้อม
โคมไฟฟ้าส่องสว่างและ
อุปกรณ์ จ านวน 24 ต้น       
ยาวประมาณ 720.00 เมตร 

1,085,000 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์  
หมู่ที ่7

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ค.63

1 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค  
สายทาง สะพานหิน ซอย 1 
ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที ่8  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ความยาว 
1,000.00 เมตร

1,177,000 ชุมชนบ้าน
สะพานหิน 

หมู่ที ่8

กองช่าง ม.ีค.63-
พ.ค.63

ล าดบั
ที่

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทางการพัฒนาที ่2.2 ขยายเขต ตดิตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
 ผด. 02

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานเคหะและชมุชน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 27 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 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค  
สายทาง ซอยป้าหงษ์ - ครูอัง 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ความยาว
ประมาณ 61.00 เมตร

48,312 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ม.ีค.63-
พ.ค.63

3 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค   
สายทาง รย.ถ.90024     
(เกาะพรวด ซอย 2) หมู่ที ่1  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ความยาว 
672.00 เมตร 

790,944 ถนนเกาะ
พรวด ซอย 2

 หมู่ที ่1

กองช่าง ม.ีค.63-
พ.ค.63

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2563

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนาที ่2.2 ขยายเขต ตดิตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

 28 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.

4 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค   
สายทาง รย.ถ.90112     
(ซอยปืนใหญ่คลองตะโก)  
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ความยาว
ประมาณ 152.00 เมตร

120,384 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ม.ีค.63-
พ.ค.63

5 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค   
สายทาง รย.ถ.90119      
(ซอยข้างวัดทับมา) หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ความยาว
ประมาณ 435.00 เมตร

344,520 ซอยข้างวัด
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ม.ีค.63-
พ.ค.63

6 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่าย น้ าประปาภูมิภาค 
สายทาง รย.ถ.90135      
(ซอยสว่างไสว) ชุมชนบ้าน    
ทับมา หมู่ที ่4 ต าบลทับมา   
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ความยาว
ประมาณ 215.00 เมตร 

170,280 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ม.ีค.63-
พ.ค.63

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

 29 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.

7 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค   
สายทาง รย.ถ.90140      
(กรอกใน-สาย 36 )        
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4   
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ความยาว
ประมาณ 743.00 เมตร

871,511 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ม.ีค.63-
พ.ค.63

8 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค  
สายทาง รย.ถ.90205       
(ซอย ส.ป.ร.) ชุมชนบ้าน      
เขาโบสถ์ หมู่ที ่7  ต าบลทับมา
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ยาวประมาณ 
273.00 เมตร 

216,216 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์  
หมู่ที ่7

กองช่าง ม.ีค.63-
พ.ค.63

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2563

 ผด. 02

พ.ศ. 2562

 30 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 โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืช
ล ารางหนองโพรง ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม หมู่ที ่2
และชุมชนบ้านแหลมทองหลาง
 หมู่ที ่6 ต าบลทับมา
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ขุดลอกกว้าง
ประมาณ 4.00 – 6.00 
เมตร ยาวประมาณ 
2,140.00 เมตรลึกประมาณ 
1.50 เมตร 

930,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง เม.ย.63-
ก.ค.63

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 ผด. 02

แผนงานเคหะและชมุชน
แนวทางการพัฒนาที ่2.3 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ฝาย คลอง ล าราง และแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

 31 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 โครงการตกแต่งภายในอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบล 
ทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ตกแต่งภายใน
อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลทับมา ชั้น 3, 4, 5 หรือ
มีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 657.00 
ตารางเมตร 

2,500,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ิย.63

2 โครงการต่อเติมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลทับมา       
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4  
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ต่อเติมอาคาร
เรียน กว้างประมาณ 15.00 
เมตร ยาวประมาณ 16.00 
เมตร หรือมีพืน้ทีต่่อเติม
ไม่น้อยกว่า 240.00 
ตารางเมตร

1,981,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ิย.63

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

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

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนาที ่2.4 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 32 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 โครงการจ้างออกแบบสนาม
กีฬาพร้อมสวนสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านขนาบหมู่ที ่1 
และสนามกีฬาพร้อม
สวนสาธารณะ       
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

จ้างออกแบบสนามกีฬาพร้อม
สวนสาธารณประโยชน์     
บ้านขนาบ หมู่ที ่1 และสนาม
กีฬาพร้อมสวนสาธารณะ   
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

2,400,000   บ้านขนาบ 
หมู่ที ่1 และ
สนามกีฬา

พร้อม
สวนสาธารณะ
 บ้านแหลม  
  มะขาม    

หมู่ที ่2

กองช่าง ม.ค.63-
ม.ิย.63

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนาที ่2.5 พัฒนาและปรับปรุงผังเมอืง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 33 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
ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
ต าบลทับมา

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

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.62-
ก.ย.63

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 34 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
เพิม่ศักยภาพในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ
เมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง) ประจ าปีงบประมาณ 
2563

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพือ่เพิม่ศักยภาพใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอเมืองระยอง

240,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62-
ม.ค.63

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ผด. 02

 35 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 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศบาลปีใหม่

จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการเพือ่
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
จราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

30,000 บริเวณ
ถนนทับมา-
เขาโบสถ์ 
หมู่ที ่4

ส านักปลัด/
ฝุาย

อ านวยการ

พ.ย.62-
ม.ค.63

2 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการเพือ่
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
จราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

30,000 บริเวณ
ถนนทับมา-
เขาโบสถ์ 
หมู่ที ่4

ส านักปลัด/
ฝุาย

อ านวยการ

ก.พ.63-
เม.ย.63

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และด้านการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ ให้กับ
ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลทับมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝุาย

อ านวยการ

ต.ค.62-
ก.ย.63

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน

 36 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.

4 โครงการเตรียมความพร้อม
และปูองกันปัญหาน้ าท่วม

จัดประชุมปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมและจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์เพือ่ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในพืน้ทีต่ าบล
ทับมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝุาย

อ านวยการ ม.ิย.63-
ก.ย.63

5 โครงการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบการ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรสถานประกอบการ 
ส่วนราชการ องค์กรการกุศล
และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบการ และสร้าง
เครือข่ายด้านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝุาย

อ านวยการ

ก.พ.63-
เม.ย.63

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

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

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 37 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 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัยในส านักงาน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง เพือ่ให้เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
รับมือกับสถานการณ์สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝุาย

อ านวยการ

ม.ีค.63-
พ.ค.63

7 โครงการปลูกจิตส านึกขับขี่
ปลอดภัยเข้าใจกฎจราจร

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนโรงเรียนชุมชน
วัดทับมา ประชาชนในเขต
พืน้ทีต่ าบลทับมา และ
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลทับมา
เพือ่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตามกฎจราจร สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ถูกต้อง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝุาย

อ านวยการ

ธ.ค.62-
ก.พ.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 38 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

ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม
* กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์             
* ลงนามถวายพระพรประดับ
พระฉายาลักษณ์ ประดับธง
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
ณ สถานทีร่าชการ
* พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ
และพธิีจดุเทียนชัยถวายพระพร

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝุาย

บริหารงาน
ทัว่ไป

เม.ย.63-
ก.ค.63

2 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี

ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม
* กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์          
* ลงนามถวายพระพรประดับ
พระฉายาลักษณ์ ประดับธง
พระปรมาภิไธย ส.ท. 
ณ สถานทีร่าชการ   
* พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ
และพธิีจดุเทียนชัยถวายพระพร

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝุาย

บริหารงาน
ทัว่ไป

ม.ีค.63-
ม.ิย.63

หน่วย
ด าเนินการ

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

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 39 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 โครงการครอบครัวท้องถิ่น
พึง่พิงประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว 
ส าหรับสถาบันครอบครัว 
ผู้น าชุมชน สตรี เด็กและ
เยาวชน อบรมทิศทางการ
พัฒนา โดยใช้หลัก
ประชาธิปไตย หลักการมี
ส่วนร่วม

350,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ธ.ค.62-
ม.ีค.63

2 โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
ต าบลทับมา

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

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62-
พ.ค.63

3 โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมค่ายและเยาวชน 
ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

350,000 เทศบาล
ต าบลทับมา/

เข้าค่าย
นอกสถานที่

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.63-
ม.ิย.63

 ผด. 02
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 40 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.

4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค
เรียน (ภาคฤดูร้อน)

จ้างนักเรียน/นักศึกษา ในเขต
พืน้ทีต่ าบลทับมา จ านวน 
8-10 คน ท างานในช่วงปิด
ภาคเรียน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.63-
ม.ิย.63

5 โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคน
พิการ

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62-
ม.ีค.63

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานการพัฒนาศักยภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุและอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา/
ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ธ.ค.62-
เม.ย.63

7 โครงการฟืน้ฟูและยืดอายุไข
ของผู้สูงอาย/ุผู้พิการ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ อาสาสมัครฯ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ม.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 41 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.

8 โครงการสตรีไทยใส่ใจกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.63-
เม.ย.63

9 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลทับมา

จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 
3 รุ่น ๆ ละ 80 คน

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

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

กิจกรรมสนับสนุนศูนย์
ผู้สูงอายุ
- ปีใหม่ผู้สูงอายุ
- กีฬาผู้สูงอายุ
- ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
- สงกรานต์ผู้สูงอายุ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

11 โครงการสานสัมพันธ์สถาบัน
ครอบครัว

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความอบอุ่นของครอบครัว 
ลดความรุนแรงในเด็ก สตรี 
และผู้สูงอายุ ให้กับสมาชิก
ครอบครัว จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.63-
ก.ค.63

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 42 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.

12 โครงการส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้
พิการ

จัดอบรมให้ความรู้และจัด
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมที่
อ านวยความสะดวกผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ อาสาสมัคร

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ธ.ค.62-
ก.ค.63

13 โครงการเสริมสร้างชุมชนที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
ผู้สูงอายุ ประชาชน กลุ่มสตรี 
อผส. ในการสร้างความ
ตระหนักและสร้างจิตส านึก
ในการเสริมสร้างชุมชนที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62-
ม.ิย.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 43 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 17,126,400 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ต.ค.62-
ก.ย.63

2 เบืย้ยังชีพคนพิการ จดัสวัสดิการเบีย้ยงัชีพคนพกิาร 3,148,800 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ต.ค.62-
ก.ย.63

3 เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จดัสวัสดิการเบีย้ยงัชีพผู้ปุวย
เอดส์

288,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ต.ค.62-
ก.ย.63

แผนงานงบกลาง

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02

 44 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.62-
ก.ย.63

 ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมสี่วนร่วม

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

 45 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

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

2 โครงการชุมชนปลอดโฟมและ
ถุงพลาสติก

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร ให้กับประชาชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.62-
ม.ีค.63

 ผด. 02
แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 46 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 โครงการสร้างจิตส านึกด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความตระหนักและปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษพ์ลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมรวมถึงสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เร่ืองการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศและภยัธรรมชาติ 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใหก้ับประชาชนใน
ชุมชน

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.63-
ม.ิย.63

4 โครงการส านักงานสีเขียว จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
เทศบาล เพือ่เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเพือ่
ลดการใช้พลังงานและริเร่ิม
กิจกรรมทีเ่ป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.62-
ม.ิย.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 47 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 - จัดอบรมสร้างจิตส านึก 
ในการคัดแยกขยะแก่เยาวชน 
ประชาชน ผู้น าชุมชน สถาน
ประกอบการ  
- จัดกิจกรรมธนาคารขยะยิ้ม

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62-
เม.ย.63

2 โครงการคัดแยกขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อในชุมชน

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

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.62-
ก.พ.63

3 โครงการชุมชนทับมา
ปลอดถังขยะ

จัดกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ
ในชุมชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.พ.63-
พ.ค.63

หน่วย
ด าเนินการ

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

แนวทางการพัฒนาที ่4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมลูฝอย
 ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 48 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.

4 โครงการคุณไม่ใช้เราขอ จัดกิจกรรมรวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และของใช้ทีไ่ม่
ใช้ประโยชน์ในพืน้ที่

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.พ.63-
เม.ย.63

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

จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ
มูลฝอยในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมาและน าส่งไปก าจัดให้ถูก
หลักสุขาภิบาล ลดปัญหาขยะ
ตกค้างในพืน้ที ่
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้าง
เหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย
ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2566) จ านวน 
13,490,400 บาท 
2. ค่าด าเนินการก าจัดขยะ
มูลฝอยทีบ่่อฝังกลบ 
อบจ.ระยอง จ านวน 
2,700,000 บาท

16,190,400 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ




ต.ค.62-
ก.ย.63

ต.ค.62-
ก.ย.63

พ.ศ. 2563
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562

 49 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

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.63-
ม.ีค.63

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
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 ผด. 02

 50 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 าในชุมชนส่ง
ตรวจเพือ่เฝ้าระวังคุณภาพน้ า
อุปโภค บริโภคและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62-ธ.ค.
62/ม.ีค.63-

เม.ย.63/
ก.ค.63-ส.ค.

63

2 โครงการสมุนไพรเพือ่สุขภาพ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรไทยให้กับประชาชน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

เม.ย.63-
ม.ิย.63

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค      
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

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

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.พ.63-
ม.ีค.63

ม.ีค.63-
พ.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

แนวทางการพัฒนาที ่4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
แผนงานสาธารณสุข

 51 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



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

1 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

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

160,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.พ.63-
ม.ิย.63

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนาที ่4.5 พัฒนาระบบบริการดา้นสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

 52 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

จดัฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจด้านการเรียนการสอนให้กบั
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกดัเทศบาลต าบลทับมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.63-
พ.ค.63

2 โครงการต้นกล้าความดี จดัฝึกอบรมให้ความรู้แกเ่ด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับมา 
และ ศพด. ด้านการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม

20,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.63-
ม.ีค.63

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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

 53 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

ม.ีค.63-
ม.ิย.63

4 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านทับมา

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
และผู้ปกครอง ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.63-
ม.ิย.63

5 โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย จัดงานด้านวิชาการและ
แสดงผลงานวิชาการของครูและ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา/โรงเรียนอนุบาลทับ
มา

40,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา/
โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.63-
เม.ย.63

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 ผด. 02

 54 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
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ต าบลทับมา

จ้างครูภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

1,400,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

7 โครงการพัฒนาทักษะสมอง 
Executive Functions (EF) 
ในเด็กปฐมวัย

- จัดอบรมครู ผู้ปกครอง 
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา   
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
และพัฒนาทักษะสมอง แก่ครู 
เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

100,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา/

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

8 โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียน
อนุบาลทับมา

จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้าน
ลูกเสือ

20,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

เม.ย.63-
ม.ิย.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000 โรงเรียน
ชุมชนวัด
ทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62-
ก.พ.63

10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62-
ม.ีค.63

11 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

จัดฝึกอบรมครูและจัดกิจกรรม
เด็กนักเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

20,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.63-
ก.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 2,780,100 โรงเรียน กอง
การบริหารสถานศึกษา อนุบาลทับมา การศึกษา/

1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,440,000 ร.ร.อนุบาล ต.ค.62-ก.ย.63

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 20,000 ทับมา ก.พ.-พ.ค.63
สถานศึกษา  
3. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 ก.พ.-พ.ค.63
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 100,000 ก.พ.-พ.ค.63
โรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 50,000 ก.พ.-พ.ค.63
ในโรงเรียน
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียน 19,500 ม.ค.-มิ.ย.63
ในสังกัด อปท.
7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 15,000 เม.ย.-ก.ค.63
ในสถานศึกษา
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ 50,000 ก.พ.-มิ.ย.63
อ่านในสถานศึกษา อปท.
9. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 612,000 ธ.ค.62-พ.ค.63

10. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 108,000 ก.พ.-พ.ค.63
11. ค่าหนังสือเรียน 72,000 ก.พ.-พ.ค.63
12. ค่าอุปกรณ์การเรียน 72,000 ก.พ.-พ.ค.63
13. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 154,800 มี.ค.-มิ.ย.63
14. เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63

วิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลทับมา

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 756,500 ศพด. กอง
การบริหารสถานศึกษา บ้านทับมา การศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา 1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 490,000 ศพด. ต.ค.62-ก.ย.63

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 170,000 บ้านทับมา ธ.ค.62-พ.ค.63

3. ค่าหนังสือเรียน 10,000 ก.พ.-พ.ค.63
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,000 ก.พ.-พ.ค.63
5. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 15,000 ก.พ.-พ.ค.63
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21,500 ก.พ.-ก.ค.63
7. เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาค่าใช้จ่ายการ 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63

บริหารสถานศึกษา

14 โครงการเสริมสมาธิสร้างปัญญา จัดฝึกอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลทับมา

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ค.63-
ม.ีค.63

15 โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกว้าง

จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

50,000 เรียนรู้
นอกสถานที่

กอง
การศึกษา

ธ.ค.62-
ก.พ.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

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

จัดอบรมและจัดส ารวจ
พันธุกรรมพืชในโรงเรียน
อนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา/

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.62-
ม.ิย.63

17 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนอัตราวันละ 20 
บาท จ านวน 200 วัน

2,140,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการศึกษา
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น)

ต.ค.62-
พ.ย.62

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 260 วนั

2,767,498 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น)

ต.ค.62-
ก.ย.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
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 โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย จัดงานการแข่งขันกีฬาใน
สถานศึกษาและส่งเสริมความ
สามัคคี ความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้จักการให้อภัย

30,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62-
ก.พ.63

1 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ต าบลทับมา เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์และต้าน
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาใน 
8 ชุมชน ของต าบลทับมา

400,000 สนามกีฬา 
หมู่ 1

กอง
การศึกษา

ม.ค.63-
พ.ค.63

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใน
ชุมชนของเทศบาลต าบลทับมา

200,000 สนามกีฬา 
หมู่ 1

กอง
การศึกษา

ธ.ค.62-
ม.ีค.63

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 ผด. 02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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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 อาทิเช่น 
การแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของ อปท., 
การแข่งขันกีฬา "ไทคัพ" 
มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย, การกีฬาฟุตบอล 
อบจ.ระยองคัพ กิจกรรมเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
หน่วยงาน 8 คน, การแข่งขัน
ฟุตบอลมวลชน อ าเภอเมือง
ระยองคัพ, การแข่งขันฟุตบอล
อาวุโส 35 อัฟ และการแข่งขัน
กีฬาอื่น ๆ ทีเ่ทศบาล 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือจังหวัด อ าเภอ มอบหมาย 
ฯลฯ

90,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62-
ก.ย.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

ม.ค.63-
พ.ค.63

2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ธ.ค.62

3 โครงการวันแม่แห่งชาติ จัดงานวันแม่แห่งชาติ 350,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ค.63-
ส.ค.63

4 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

จัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

400,000 วัดทับมา กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ธ.ค.62

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

5 เงินอุดหนุนโครงการเทศกาล
ผลไม้และของดีเมืองระยอง

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เมืองระยอง เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาล
ผลไม้และของดีเมืองระยอง

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ม.ีค.63-
พ.ค.63

6 อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง แก่ทีว่่าการอ าเภอ
เมืองระยอง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62-
ธ.ค.62

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

อุดหนุนโครงการส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ฯ แก่ทีว่่าการ
อ าเภอเมืองระยอง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.63-
เม.ย.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 63 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 โครงการประเพณีท าบุญ
ส่งวิง่เกวียน

อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา

32,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62-
ม.ค.63

9 โครงการธรรมะปลูกปัญญา อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา

49,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

เม.ย.63-
ก.ค.63

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

 64 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

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.62-
ส.ค.63

2 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
วิถีชุมชนต าบลทับมา

จัดอบรมให้ความรู้การท่องเทีย่ว
วิถีชุมชนต าบลทับมา ให้กับ
ประชาชน และจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเทีย่วในต าบลทับมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.63-
ม.ิย.63

ล าดบั
ที่

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. 2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ดา้นการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเกษตร อุตสาหกรรมและเพ่ือการ
ท่องเทีย่ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน

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

 65 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.

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ต.ค.62-
ธ.ค.62

4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ไร้ทีพ่ึง่

ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ทีพ่ึง่

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ธ.ค.62-
ก.พ.63

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 66 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 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลทับมา

อบรมการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การเกษตร ให้แก่คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และกลุ่มอาชีพ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

2 โครงการสร้างเครือข่ายขยายผล
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลทับมา

สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในต าบลทับมา
- อบรมให้ความรู้การจัดต้ังศูนย์ฯ
- จัดท าโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้
บ้านขนาบ                
- จัดต้ังศูนย์เรียนรู้บ้านเขาโบสถ์

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ย.62-
ม.ีค.63

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าสินค้าเกษตตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

 67 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 โครงการ จ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลทับมา และ
อาคารอเนกประสงค์บ้านทับมา
หมู่ที ่4 และส่ิงปลูกสร้างอื่น 
ฯลฯ

จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคาร ห้องประชุม 
อาคารอเนกประสงค์ 
ห้องน้ าเทศบาลต าบลทับมา 
โรงเรียนอนุบาลทับมา 
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา
โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
พืน้ทีโ่ดยรอบอาคารทัง้หมด 
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้าง
ทัศนียภาพีดี่แกผู้่มาติดต่อราชการ

828,000 อาคาร
ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลทับมา,
 อาคารอเนก

 ประสงค์
บ้านทับมา 
หมู่ที ่4 และ
ส่ิงปลูกสร้าง

อื่น

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

ต.ค.62-
ก.ย.63

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ผด. 02

แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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. 2563

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

68 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 "แนวทางการควบคุม 
ดูแลทรัพย์สินเกิดประโยชน์
สูงสุดและการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน เทศบาล
ต าบลทับมา ประจ าปี
งบประมาณ
2563"

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล
ต าบลทับมา

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

ต.ค.62-
ธ.ค.62

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเพือ่
การพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

พ.ย.62-
ม.ค.63

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผด. 02

69 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 โครงการอบรมและส่งเสริม
วิถีชีวิตประชาธิปไตย

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยแก่คณะผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชน พนักงานเทศบาล 
และประชาชน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ธ.ค.62-
ก.พ.63

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพือ่องค์กรใสสะอาด

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่เพิม่สมรรถนะพัฒนา
ตนเองโดยใช้หลักศาสนาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

ธ.ค.62-
ม.ีค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

70 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

จ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนา
ระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพือ่น าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินทีเ่ป็นปัจจุบัน
ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ตรวจสอบติดตามและเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง
สถานทีด่ าเนินการ หมู่ที ่1 - 
หมู่ที ่8 จ านวน 8 ชุมชน พืน้ที่
ในเขตเทศบาลต าบลทับมา

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ต.ค.62-
ธ.ค.63

7 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-
พ.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

71 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 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานหน้าทีข่อง
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
และช่างผู้ควบคุมงาน

จัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร, 
ผู้น าชุมชน, พนักงานเทศบาล, 
ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง, 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และช่างผู้ควบคุมงาน

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.62-
ก.พ.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

72 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 วัสดุส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ต่อ
ติดต้ัง เป็นต้น ฯลฯ
4. งานทะเบียนราษฎรและบัตร เช่น
กระดาษ ปากกา ยางลบ ลวดเยบ็กระดาษ ใบ
แจง้การยา้ยที่อยู่ (ท.ร.6) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(ปกสีน้ าเงิน) (ท.ร.14) แบบรับรองรายการ
ทะเบียนราษฎร (ท.ร.14/1) แบบบันทึกการ
รับแจง้เอกสารทะเบียนราษฎรสูญหายปรือถูก
ท าลาย (ท.ร.15) ฯลฯ 

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 7.2 จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช ้และเครื่องจักรกลในการปฏิบัตงิานขององค์กร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานทัว่ไป)

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

73 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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุเช่น ฟิวส์, สายไฟ,
หลอดไฟฟ้า,ปล๊ักไฟฟ้า   และ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับไฟฟ้า ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

3 วัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม แก้วน้ า ฯลฯ

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก ยาง
นอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

160,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ืองฯลฯ 
เป็นต้น  

260,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด ต.ค.62-
ก.ย.63

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

ผด. 02

74 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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟล์ิม ล้างอัดขยายรูป 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร่ี
การ์ด แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์,วดีีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี
หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทยีม ขาต้ัง
กล้อง เลนซูม  กระเปา๋ใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ เปน็ต้น 

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
วสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น  อุปกรณ์
บนัทกึข้อมูล  เทปบนัทกึข้อมูล  ค่า
แผ่นหรือจานบนัทกึข้อมูล  หวัพมิพ์
หรือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง  และอื่น ๆ ส าหรับ
เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ฯลฯ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

8 วัสดุอื่น ๆ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและ
อุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/ก.พ.
63/พ.ค.63/

ส.ค.63

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

ผด. 02

75 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ)

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 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวสัดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภยั ต่อติดต้ัง เปน็ต้น ฯลฯ

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุเช่น ฟิวส์, สายไฟ,
หลอดไฟฟ้า,ปล๊ักไฟฟ้า   และ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับไฟฟ้า ฯลฯ 

22,970 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

76 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.

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก       
ยางนอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ืองฯลฯ 
เป็นต้น  

35,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์
,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด 
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ัง
กล้อง เลนซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ เป็นต้น 

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

77 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

220,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

78 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

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 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวสัดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภยั ต่อติดต้ัง เปน็ต้น ฯลฯ

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.62/
ก.พ.63/
 ม.ิย.63/
ส.ค.63

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก       
ยางนอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

79 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.

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ืองฯลฯ 
เป็นต้น  

35,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

180,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.62/
ก.พ.63/
 ม.ิย.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

80 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ 
ปากกา ยางลบ ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก       
ยางนอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

250,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

ต.ค.62-
ก.ย.63

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ืองฯลฯ 
เป็นต้น  

360,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

81 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

82 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

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 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง
แต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงเท้า 
ถุงมือ HOOD เข็มขัด หมวก 
เส้ือ ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

2 วัสดุอื่น เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอื่นทีไ่ม่
เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ตามระเบียบและ
วิธีงบประมาณ เช่น สายส่งน้ า
ดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงชนิด
ต่าง ๆ อุปกรณ์ดับไฟป่า ถัง
สะพายหลังฉีดน้ าดับไฟขนาด 
19 ลิตร โฟมชนิดเติม แว่น
นิรภัย หน้ากาก ท้อเดียว ตลับ
กรอง ทีค่รอบจมูกกันคาร์บอน
ไดออกไซต์  ไม้ตีพร้อมด้ามข้อ
ต่อ ข้องอ ข้อต่อสามทาง น้ ายา
ดับเพลิง สายยางดูดน้ า เข็มขัด
รัดสายยาง หัวดักขยะ สายดูด
น้ า ฯลฯ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

83 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการศึกษา (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา)

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 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวสัดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภยั ต่อติดต้ัง เปน็ต้น ฯลฯ

70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก       
ยางนอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

84 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.

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
ฯลฯ เป็นต้น  

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์
,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด 
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ัง
กล้อง เลนซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ เป็นต้น 

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

85 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.

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

86 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการศึกษา (งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่ยนื
นานส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี้
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของทีใ่ช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รายจา่ยทีต้่องช าระพร้อมกบั
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกนัภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้าน
ทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา 

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

87 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 วัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัวและวัสดุทีใ่ช้ท าความ
สะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน 
ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์
อื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียน
อนุบาลทับมา 

70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

3 วัสดุการศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา 
เช่น โต๊ะนักเรียน เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมาและโรงเรียนอนุบาล
ทับมา   

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

88 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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
น้ ามัน เบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ 
เป็นต้น ส าหรับโรงเรียนอนุบาล 
 ทับมา   

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน เช่น น้ ามัน
เบนซิน  ดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
ฯลฯ เป็นต้น ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียน
อนุบาลทับมา  

4,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

6 วัสดุการเกษตร เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  
เช่น จอบ เสียม จานพรวน ปุย๋  
 เมล็ดพืช  ดิน และเคร่ืองมือ
การเกษตรต่างๆ ฯลฯ ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
และโรงเรียนอนุบาลทับมา    

15,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

89 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.

7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้าง อัด
ขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์     ค่าจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์ ค่าสปอร์ต
โฆษณา ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียน
อนุบาลทับมา   

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
กระดาษต่อเนื่อง  ผ้าหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์และค่าจัดซ้ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทับมาและโรงเรียนอนุบาล    
ทับมา 

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

90 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนสาธารณสุข (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีใ่ช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย ต่อติดต้ัง 
เป็นต้นฯลฯ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

91 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 วัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ 
 ต่าง ๆ  เช่น แปรง ไม้กวาด 
สบู่ ผงซักฟอก ถ้วย ชาม ช้อน 
ส้อม แก้วน้ า ฯลฯ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
น้ ามัน เบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
ฯลฯ เป็นต้น  

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 
เช่น ถุงมือ กากน้ าตาล  หัวเชื้ออี
เอ็ม ยาและเวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา 
ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

92 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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

7 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าเส้ือ กางเกง ผ้า 
ร้องเท้าบูท หมวก ฯลฯ

15,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.638 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

93 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)์

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของทีม่ี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่
ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี้
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของทีใ่ช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
3. รายจา่ยทีต้่องช าระพร้อมกบั
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกนัภัย ต่อติดต้ัง 
เป็นต้นฯลฯ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

94 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 วัสดุก่อสร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใน
โครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านแก่
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
น้ ามัน เบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
ฯลฯ เป็นต้น  

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม 
ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

95 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

96 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

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 วัสดุกีฬา เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาประจ า
ชุมชน/หมู่บ้านหมู่บ้าน เช่น 
ห่วงยาง ลูกฟุตบอล            
ลูกวอลเลย์บอล ไม้ตีปิงปอง   
ลูกแชร์บอล ลูกปิงปอง ตะกร้อ 
ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุม่น้ าหนัก      
ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน    
ไม้เทนนิส เชือกกระโดด        
เปตอง ตะกร้าหวาย แชร์บอล  
ตาข่ายกีฬาฯลฯ 

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ม.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

97 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานเคหะและชมุชน (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน)

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของทีม่ี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่
ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี้
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของทีใ่ช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
3. รายจา่ยทีต้่องช าระพร้อมกบั
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกนัภัย ต่อติดต้ัง 
เป็นต้นฯลฯ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

98 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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุเช่น ฟิวส์, เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า,เทปพันสายไฟฟ้า,
หลอดไฟฟ้า,ปล๊ักไฟฟ้า,
สายไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า, เบรก
เกอร์ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
ไฟฟ้า ฯลฯ 

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

3 วัสดุก่อสร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี 
คอนกรีตส าเร็จ ยางมะตอย 
ปูน ทราย เหล็กเส้น ท่อ 
สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ 
เสียมขวาน และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

99 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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
น้ ามัน เบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ 

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ต.ค.62-
ก.ย.63

6 วัสดุการเกษตร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น 
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  สปริง
เกอร์  จอบหมุน  จาน พรวน
ปุย๋  สารเคมี ฯลฯ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

7 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ือง     
แต่งกาย ในการปฏิบัติงาน  
เช่น เส้ือ กางเกง ผ้า ฯลฯ

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

100 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

180,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

9 วัสดุส ารวจ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ บันได
อลูมิเนียม,เคร่ืองมือแกะสลัก , 
เคร่ืองมือดึงสายโทรศัพท ์ฯลฯ

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

101 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 โครงการ จ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลทับมา และ
อาคารอเนกประสงค์บ้านทับมา
หมู่ที ่4 และส่ิงปลูกสร้างอื่น 
ฯลฯ

จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคาร ห้องประชุม 
อาคารอเนกประสงค์ 
ห้องน้ าเทศบาลต าบลทับมา 
โรงเรียนอนุบาลทับมา 
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา
โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
พืน้ทีโ่ดยรอบอาคารทัง้หมด 
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้าง
ทัศนียภาพีดี่แกผู้่มาติดต่อราชการ

828,000 อาคาร
ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลทับมา,
 อาคารอเนก

 ประสงค์
บ้านทับมา 
หมู่ที ่4 และ
ส่ิงปลูกสร้าง

อื่น

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

ต.ค.62-
ก.ย.63

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ผด. 02

แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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. 2563

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

68 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 "แนวทางการควบคุม 
ดูแลทรัพย์สินเกิดประโยชน์
สูงสุดและการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน เทศบาล
ต าบลทับมา ประจ าปี
งบประมาณ
2563"

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล
ต าบลทับมา

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

ต.ค.62-
ธ.ค.62

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเพือ่
การพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

พ.ย.62-
ม.ค.63

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผด. 02

69 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 โครงการอบรมและส่งเสริม
วิถีชีวิตประชาธิปไตย

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยแก่คณะผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชน พนักงานเทศบาล 
และประชาชน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ธ.ค.62-
ก.พ.63

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพือ่องค์กรใสสะอาด

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่เพิม่สมรรถนะพัฒนา
ตนเองโดยใช้หลักศาสนาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

ธ.ค.62-
ม.ีค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

70 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

จ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนา
ระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพือ่น าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินทีเ่ป็นปัจจุบัน
ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ตรวจสอบติดตามและเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง
สถานทีด่ าเนินการ หมู่ที ่1 - 
หมู่ที ่8 จ านวน 8 ชุมชน พืน้ที่
ในเขตเทศบาลต าบลทับมา

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ต.ค.62-
ธ.ค.63

7 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-
พ.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

71 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 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานหน้าทีข่อง
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
และช่างผู้ควบคุมงาน

จัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร, 
ผู้น าชุมชน, พนักงานเทศบาล, 
ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง, 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และช่างผู้ควบคุมงาน

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.62-
ก.พ.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

72 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 วัสดุส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ต่อ
ติดต้ัง เป็นต้น ฯลฯ
4. งานทะเบียนราษฎรและบัตร เช่น
กระดาษ ปากกา ยางลบ ลวดเยบ็กระดาษ ใบ
แจง้การยา้ยที่อยู่ (ท.ร.6) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(ปกสีน้ าเงิน) (ท.ร.14) แบบรับรองรายการ
ทะเบียนราษฎร (ท.ร.14/1) แบบบันทึกการ
รับแจง้เอกสารทะเบียนราษฎรสูญหายปรือถูก
ท าลาย (ท.ร.15) ฯลฯ 

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 7.2 จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช ้และเครื่องจักรกลในการปฏิบัตงิานขององค์กร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานทัว่ไป)

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

73 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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุเช่น ฟิวส์, สายไฟ,
หลอดไฟฟ้า,ปล๊ักไฟฟ้า   และ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับไฟฟ้า ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

3 วัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม แก้วน้ า ฯลฯ

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก ยาง
นอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

160,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ืองฯลฯ 
เป็นต้น  

260,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด ต.ค.62-
ก.ย.63

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

ผด. 02

74 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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟล์ิม ล้างอัดขยายรูป 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร่ี
การ์ด แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์,วดีีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี
หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทยีม ขาต้ัง
กล้อง เลนซูม  กระเปา๋ใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ เปน็ต้น 

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
วสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น  อุปกรณ์
บนัทกึข้อมูล  เทปบนัทกึข้อมูล  ค่า
แผ่นหรือจานบนัทกึข้อมูล  หวัพมิพ์
หรือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง  และอื่น ๆ ส าหรับ
เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ฯลฯ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

8 วัสดุอื่น ๆ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและ
อุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62/ก.พ.
63/พ.ค.63/

ส.ค.63

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

ผด. 02

75 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ)

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 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวสัดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภยั ต่อติดต้ัง เปน็ต้น ฯลฯ

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุเช่น ฟิวส์, สายไฟ,
หลอดไฟฟ้า,ปล๊ักไฟฟ้า   และ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับไฟฟ้า ฯลฯ 

22,970 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

76 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.

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก       
ยางนอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ืองฯลฯ 
เป็นต้น  

35,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์
,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด 
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ัง
กล้อง เลนซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ เป็นต้น 

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

77 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

220,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

78 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

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 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวสัดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภยั ต่อติดต้ัง เปน็ต้น ฯลฯ

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.62/
ก.พ.63/
 ม.ิย.63/
ส.ค.63

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก       
ยางนอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

79 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.

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ืองฯลฯ 
เป็นต้น  

35,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

180,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.62/
ก.พ.63/
 ม.ิย.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

80 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ 
ปากกา ยางลบ ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก       
ยางนอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

250,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

ต.ค.62-
ก.ย.63

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ืองฯลฯ 
เป็นต้น  

360,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

81 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

82 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

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 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง
แต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงเท้า 
ถุงมือ HOOD เข็มขัด หมวก 
เส้ือ ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

2 วัสดุอื่น เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอื่นทีไ่ม่
เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ตามระเบียบและ
วิธีงบประมาณ เช่น สายส่งน้ า
ดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงชนิด
ต่าง ๆ อุปกรณ์ดับไฟป่า ถัง
สะพายหลังฉีดน้ าดับไฟขนาด 
19 ลิตร โฟมชนิดเติม แว่น
นิรภัย หน้ากาก ท้อเดียว ตลับ
กรอง ทีค่รอบจมูกกันคาร์บอน
ไดออกไซต์  ไม้ตีพร้อมด้ามข้อ
ต่อ ข้องอ ข้อต่อสามทาง น้ ายา
ดับเพลิง สายยางดูดน้ า เข็มขัด
รัดสายยาง หัวดักขยะ สายดูด
น้ า ฯลฯ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

83 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการศึกษา (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา)

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 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวสัดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภยั ต่อติดต้ัง เปน็ต้น ฯลฯ

70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี น้ ามัน   เบรก       
ยางนอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น 

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

84 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.

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
ฯลฯ เป็นต้น  

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์
,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด 
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ัง
กล้อง เลนซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ เป็นต้น 

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

85 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.

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

86 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการศึกษา (งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่ยนื
นานส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี้
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของทีใ่ช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รายจา่ยทีต้่องช าระพร้อมกบั
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกนัภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้าน
ทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา 

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

87 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 วัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัวและวัสดุทีใ่ช้ท าความ
สะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน 
ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์
อื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียน
อนุบาลทับมา 

70,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

3 วัสดุการศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา 
เช่น โต๊ะนักเรียน เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมาและโรงเรียนอนุบาล
ทับมา   

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

88 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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
น้ ามัน เบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ 
เป็นต้น ส าหรับโรงเรียนอนุบาล 
 ทับมา   

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน เช่น น้ ามัน
เบนซิน  ดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
ฯลฯ เป็นต้น ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียน
อนุบาลทับมา  

4,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ก.ย.63

6 วัสดุการเกษตร เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  
เช่น จอบ เสียม จานพรวน ปุย๋  
 เมล็ดพืช  ดิน และเคร่ืองมือ
การเกษตรต่างๆ ฯลฯ ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
และโรงเรียนอนุบาลทับมา    

15,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

89 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.

7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้าง อัด
ขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์     ค่าจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์ ค่าสปอร์ต
โฆษณา ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียน
อนุบาลทับมา   

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
กระดาษต่อเนื่อง  ผ้าหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์และค่าจัดซ้ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทับมาและโรงเรียนอนุบาล    
ทับมา 

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

90 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนสาธารณสุข (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีใ่ช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย ต่อติดต้ัง 
เป็นต้นฯลฯ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

91 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 วัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ 
 ต่าง ๆ  เช่น แปรง ไม้กวาด 
สบู่ ผงซักฟอก ถ้วย ชาม ช้อน 
ส้อม แก้วน้ า ฯลฯ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
น้ ามัน เบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
ฯลฯ เป็นต้น  

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 
เช่น ถุงมือ กากน้ าตาล  หัวเชื้ออี
เอ็ม ยาและเวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา 
ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

92 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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

7 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าเส้ือ กางเกง ผ้า 
ร้องเท้าบูท หมวก ฯลฯ

15,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.638 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง  และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

93 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)์

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของทีม่ี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่
ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี้
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของทีใ่ช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
3. รายจา่ยทีต้่องช าระพร้อมกบั
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกนัภัย ต่อติดต้ัง 
เป็นต้นฯลฯ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

94 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 วัสดุก่อสร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใน
โครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านแก่
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
น้ ามัน เบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
ฯลฯ เป็นต้น  

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม 
ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ

5,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.62-
ก.ย.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

95 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

96 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

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 วัสดุกีฬา เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาประจ า
ชุมชน/หมู่บ้านหมู่บ้าน เช่น 
ห่วงยาง ลูกฟุตบอล            
ลูกวอลเลย์บอล ไม้ตีปิงปอง   
ลูกแชร์บอล ลูกปิงปอง ตะกร้อ 
ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุม่น้ าหนัก      
ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน    
ไม้เทนนิส เชือกกระโดด        
เปตอง ตะกร้าหวาย แชร์บอล  
ตาข่ายกีฬาฯลฯ 

80,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.62-
ม.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

97 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



แผนงานเคหะและชมุชน (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน)

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 วัสดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของทีม่ี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่
ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี้
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของทีใ่ช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
3. รายจา่ยทีต้่องช าระพร้อมกบั
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกนัภัย ต่อติดต้ัง 
เป็นต้นฯลฯ

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

98 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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุเช่น ฟิวส์, เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า,เทปพันสายไฟฟ้า,
หลอดไฟฟ้า,ปล๊ักไฟฟ้า,
สายไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า, เบรก
เกอร์ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
ไฟฟ้า ฯลฯ 

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

3 วัสดุก่อสร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี 
คอนกรีตส าเร็จ ยางมะตอย 
ปูน ทราย เหล็กเส้น ท่อ 
สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ 
เสียมขวาน และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

99 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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
น้ ามัน เบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ต.ค.62-
ก.ย.63

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ 

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ต.ค.62-
ก.ย.63

6 วัสดุการเกษตร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น 
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  สปริง
เกอร์  จอบหมุน  จาน พรวน
ปุย๋  สารเคมี ฯลฯ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

7 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ือง     
แต่งกาย ในการปฏิบัติงาน  
เช่น เส้ือ กางเกง ผ้า ฯลฯ

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

100 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

180,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

9 วัสดุส ารวจ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ บันได
อลูมิเนียม,เคร่ืองมือแกะสลัก , 
เคร่ืองมือดึงสายโทรศัพท ์ฯลฯ

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62/
ก.พ.63/
พ.ค.63/
ส.ค.63

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

101 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 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง 
จ านวน 1 ตู้

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง 3,500 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62-
ม.ค.63

2 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
จ านวน 1 ตู้

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,500 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62-
ม.ค.63

หมายเหตุ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 ผด. 02/1
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

105 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 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 1. ท าด้วยไม้สัก                 
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความ
กว้างตัวละ 9 นิ้ว                
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่

8,500 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62-
ม.ค.63

4 ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จ านวน 40 
ช่อง จ านวน 2 ตู้

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จ านวน 40 
ช่อง

9,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.62-
ม.ค.63

5 โต๊ะท างานแบบเข้ามุม ขนาด 
160*180*75 ซม. จ านวน 
 1 ชุด

1. ขนาด 160*180*75 ซม. 
 2. มีตู้ล้ินชัก 2 ล้ินชักแบบมี
ล้อมีทีว่างคีย์บอร์ด                
 3. มีล้ินชัก 1 ล้ินชักติดกับโต๊ะ

17,710 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.62-
ม.ค.63

6 โต๊ะท างานแบบเข้ามุม ขนาด 
165*175*75 ซม. จ านวน 
 1 ชุด

1. ขนาด 165*175*75 ซม. 
 2. มีตู้ล้ินชัก 2 ล้ินชัก          
 3. มีทีว่างคีย์บอร์ด

12,740 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง พ.ย.62-
ม.ค.63

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 ผด. 02/1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

106 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 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัด
ละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาดทีก่ าหนดเป็นแบบ
ท าลายขั้นต่ าต่อคร้ัง           
2. ขนาดกระดาษหลังท้าลาย
ความกว้างระหว่าง 3 - 4 
มิลลิเมตร และความยาว
ระหว่าง 25 - 40 มิลลิเมตร

24,600 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานบริหาร

ทัว่ไปฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

2 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน  
กระจกสูง 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน กระจก
สูง 4 ฟุต

11,600 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานบริหาร

ทัว่ไปฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

3 ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก 3,800 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานบริหาร

ทัว่ไปฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

4 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 1. ท าด้วยไม้สัก                 
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความ
กว้างตัวละ 9 นิ้ว                
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่

8,500 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานบริหาร

ทัว่ไปฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

 ผด. 02/1
1.2 แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

107 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 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้า
เล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้า  
จ านวน 1 เคร่ือง

1. เป็นชนิดสันห่วง             
2. เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า   
2 นิ้ว                           3. 
เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร
กระดาษ A4            4. ปรับ
ระยะห่างระหว่างขอบเอกสาร
เจาะรูได้

20,600 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

6 ชั้นวางรองเท้า จ านวนไม่น้อย
กว่า 25 ช่อง จ านวน 1 หลัง

ชั้นวางรองเท้า จ านวนไม่น้อย
กว่า 25 ช่อง

4,500 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

7 ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จ านวน 40 
ช่อง จ านวน 2 ตู้

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จ านวน 40 
ช่อง

9,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุ

108 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.

8 โต้ะญีปุ่น่ไม้ยางขาเหล็กพับ
ส่ีเหล่ียม ขนาดไม่น้อยกว่า 
50x80x32 ซม. จ านวน 
112 ตัว

โต้ะญีปุ่น่ไม้ยางขาเหล็กพับ
ส่ีเหล่ียม ขนาดไม่น้อยกว่า 
50x80x32 ซม.

224,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

9 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ท างาน  
จ านวน 6 ชุด

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ท างาน 48,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

10 ล้อคเกอร์สีตู้ไม้ 3 ชิ้น บาน
เปิดปิด มีแม่เหล็ก จ านวน 36
 หลัง

ล้อคเกอร์สีตู้ไม้ 3 ชิ้น บานเปิด
ปิด มีแม่เหล็ก

28,440 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

109 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 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 40 ช่อง
 จ านวน 3 ตู้

ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 40 ช่อง 13,500 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.62-
ม.ค.63

1 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 1. ท าด้วยไม้สัก                 
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความ
กว้างตัวละ 9 นิ้ว                
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่

8,500 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62-
ม.ค.63

1 เคร่ืองท าลายเอกสาร  จ านวน 
 1  เคร่ือง

1. ท าลายคร้ังละ 10 แผ่น    
2. ขนาดกระดาษหลังท าลาย
ความกว้างระหว่าง 3 - 4 
มิลลิเมตร  และความยาว
ระหว่าง  25-40  มิลลิเมตร

24,600 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62-
ม.ค.63

1.5 แผนงานเคหะและชมุชน

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

1.3 แผนงานสาธารณสุข

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

110 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 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด 3,500 
ANSI Lumens จ านวน 1 
เคร่ือง

1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์
เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพือ่ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวีดีโอ                      
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ 
DLP                         
3. ระดับ SVGA และ XGA เป็น
ระดับความละเอียดของภาพที ่
True                      
4. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดค่า
ความส่องสว่างขั้นต่ า

30,300 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ย.62-
ม.ค.63

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

111 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 จัดซ้ือหุน่ยนต์สอนระบบ 
2 ภาษา โรงเรียนอนุบาลทับมา
จ านวน 2 ตัว

คุณลักษณะและระบบการท างาน
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0816.4/ว 1734 ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562

296,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนฯ

พ.ย.62-
ม.ีค.63

2 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายในโรงเรียน
อนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน ทับมา ม.4      
ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

 - กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที ่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 12 ตัว        
- กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที ่ส าหรับติดต้ังภายใน
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน  21 ตัว   
- อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Vidio Recorder) แบบ 32 
ช่อง                  
- อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Vidio Recorder) แบบ 16 
ช่อง

1,500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนฯ

พ.ย.62-
ส.ค.63

 ผด.02/1

3.1 แผนงานการศึกษา
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

112 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.
- อปุกรณ์ส าหรับจัดเกบ็ข้อมลู
ภายใน HDD ขนาด 6TB                   
- เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 2 KVA   
- จอ Moniter Samsung LED ขนาด 
50 นิ้ว                         
- อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง      
- อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง    
- อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง     
- ตู้เกบ็อปุกรณ์บนัทกึภาพ 19" 
พร้อมถาด I5U 60x80,Fan 2x4",12
 Power Bar                     
- เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว)     
พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง เปน็ไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 2561

 ผด.02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

113 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 รถบัสโดยสารปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน

1. มีขนาด 210 แรงม้า 
30 ทีน่ั่ง    
2. พร้อมเคร่ืองปรับอากาศและ
อุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร

3,500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด พ.ย.62-
เม.ย.63

1 เคร่ืองบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถ (GPS) 
จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ (GPS) คุณลักษณะและ
ระบบการท างานเป็นไปตาม
กรมการขนส่งทางบกก าหนด

17,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

ต.ค.62-
ธ.ค.62

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 ผด.02/1
4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

114 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 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  
แบบบรรทุกน้ า

1. เป็นรถบรรทุกดีเซล 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ      
2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000  ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์              
3. จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 
ลิตร        
4. น้ าหนักของรถรวมน้ าหนัก
บรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 
กิโลกรัม           
5. เป็นราคาพร้อมปัม๊และ
อุปกรณ์คุณลักษณะดังกล่าว
เป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561

2,500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

ม.ค.63-
ม.ิย.63

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด.02/1

115 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 รถบรรทุก (ดีเซล)  
จ านวน 1 คัน

1. ขนาด 1 ตัน                
2. ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์        
3. ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แค็บ    
4. เป็นกะบะส าเร็จรูป   
5. ห้องโดยสารเป็นแบบ
ดับเบิล้แค็บ 4 ประตู      
6. เป็นราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ        
7. ราคาภาษีสรรพสามิต

868,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษา/
งานบริหาร

ทัว่ไปฯ

พ.ย.62-
ก.พ.63

 ผด.02/1
4.3  แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

116 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 รถบรรทุก (ดีเซล) 
จ านวน 1 คัน

1. ขนาด 1 ตัน  
2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัต                     
3. ขับเคล่ือน 2 ล้อ  แบบ
ดับเบิล้แค็บ           
4. เป็นกะบะส าเร็จรูป          
5. ห้องโดยสารเป็น
แบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู  
6. เป็นราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ       
7. ราคาภาษีสรรพสามิต

868,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.62-
ก.พ.63

 ผด.02/1
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

117 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 ชุดผจญเพลิงและกู้ภัยพร้อม
เคร่ืองช่วยหายใจชนิดอัด
อากาศแบบสะพายหลัง  
จ านวน 2 ชุด

1. ชุดดับเพลิงเส้ือ-กางเกง     
2. หมวกดับเพลิง              
3. ฮูตคุมศรีษะ                 
4. ถุงมือดับเพลิง               
5. ร้องเท้าดับเพลิง             
6. เคร่ืองช่วยหายใจ
ชนิดอัดอากาศ
แบบสะพายหลัง

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

ม.ีค.63-
ม.ิย.63

 ผด.02/1
5. ครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

118 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 เคร่ืองผสมคอนกรีต  
จ านวน 1 เคร่ือง

1. ความจุของโม ่
7 ลูกบาศก์ฟุต (198.10 ลิตร)
2. ขณะยังไม่ผสมและ 5 
ลูกบาศก์ฟุต (140 ลิตร)   
3. ขณะผสมแล้วใช้เคร่ืองยนต์
ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า

54,300 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ต.ค.62-
ธ.ค.62

2 ชุดหัวเจาะส าหรับติดต้ังกับรถ
ตักหน้าขุดหลัง จ านวน 1 
เคร่ือง

ชุดหัวเจาะส าหรับติดต้ังกับรถ
ตักหน้าขุดหลัง

250,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ม.ค.63-
ม.ีค.63

 ผด.02/1
6. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
6.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

119 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 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาด 5 กโิลวัตต์ เปน็เคร่ืองยนต์
ดีเซล                                    
2. ทกุขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดกโิลวัตต์
ขั้นต่ า                        
3. รายละเอยีดประกอบเคร่ืองก าเนนิ
ไฟฟา้แต่ละชุดมี ดังนี้                  
- แผงสวิทซ์ 1 อนั                       
- โวลต์มเิตอร์ 1 อนั                   
- แอมมเิตอร์ 1 อนั                     
- หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด    
- สวิตซ์ปดิ-เปดิหลอดไฟ 1 อนั        
- คัตเอาต์ 1 อนั                      
- ที่เสียบปล๊ัก 2 จุด                   
- ฟรีเควนซีมเิตอร์ 1 อนั (ส าหรับ
ขนาด 10 กโิลวัตต์ ขึ้นไป)                
4. คุณสมบติัทางเทคนคิทั่วไป      
4.1 ไฟ AC 220 โวลต์ ชนดิยกเดียว 
50 เฮิรตช ์ส าหรับเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้
ขนาดนอ้ยกว่า 10 กโิลวัตน์

52,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ต.ค.62-
ธ.ค.62

 ผด.02/1
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

120 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.
4.2 ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนดิ 3 
ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ ชนดิ 3 
ยก 3 สาย 50 เฮิรตช ์ส าหรับเคร่ือง
ก าเนดิไฟฟา้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 10 
กโิลวัตต์                     
4.3 มเีคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟา้
อตัโนมติั (Automatic Voltage 
Regulation Control) โดยมอีตัราการ
เปล่ียนแปลง ดังนี้             
- ไมเ่กนิ + 5, - 5 % ส าหรับเคร่ือง
ก าเนดิไฟฟา้ขนาดนอ้ยกว่า 
5 กโิลวัตต์                           
- ไมเ่กนิ + 2.5, - 2.5 % ส าหรับ
เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5 
กโิลวัตต์
4.4 ส าหรับเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ที่มขีนาด
ไมน่อ้ยกว่า 5 กโิลวัตต์ สามารถใช้ได้กบั
อปุกรณ์ไฟฟา้ที่มค่ีา Power Factor 
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป            
5. เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ทกุขนาดส่งก าลัง
ขับโดยตรง (Direct Coupling)

 ผด.02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

121 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้้า
    1. แผนงานเคหะและชุมชน 4 57.14 24,304,700 80.96 กองช่าง
    2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 28.57 5,595,000 18.63 กองช่าง

รวม 6 85.71 29,899,700 99.59
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. แผนงานเคหะและชุมชน 1 14.29 122,420 0.41 กองช่าง

รวม 1 14.29 122,420 0.41
รวมทัง้สิ้น 7 100.00 30,022,120 100.00

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (กันเงิน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1 ผด. 01 บัญชีสรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณ



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 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แหลมมะขาม-ระยองยนต์ 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ 2 
ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
 มีความยาวท่อรวมบ่อพัก 
660 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ้านวน 66 บ่อ และคืนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
1,221.99 ตารางเมตร

3,811,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

หมู่ที ่2

กองช่าง ต.ค.62-
ม.ีค.63

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนา 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้้า
แผนงานเคหะและชมุชน

ล้าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมปัจจัยการผลิตตลาดสากล

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กันเงิน)

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต้าบลทับมา อ้าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคพาณิชกรรมของจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2



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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ขนาบ - ยางปีนตอ ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์ หมู่ที ่7 ต้าบลทับมา 
อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5.70 เมตร 
ยาวประมาณ 693.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 3,780.70 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร มีความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 1,754 เมตร 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ้านวน 176 บ่อ

8,465,000 ชุมชน
บ้านเขาโบสถ์

หมู่ที ่7

กองช่าง ต.ค.62-
ธ.ค.62

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ล้าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 ผด. 02

หน่วย
ด้าเนินการ

3



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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด 0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชานเมือง-เกาะพรวด หมู่ 1
หมู่ 3 ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างประมาณ 7.00 เมตร 
ยาวประมาณ 1,085 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 7,230 
ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้้า มอก. 
ชั้น 3 ขนาด 0.80 เมตร 
ยาวประมาณ 377 เมตร 
รวมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ้านวน 37 บ่อ

10,856,000 หมู่ที ่1 และ
 หมู่ที ่3

กองช่าง ต.ค.62-
ม.ีค.63

 ผด. 02

สถานที่
ด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562

หน่วย
ด้าเนินการ

ล้าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
พ.ศ. 2563

4



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 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
คอนกรีตเสริมเหล็กส้าหรับ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลทับมา 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ 4 ต้าบล
ทับมา อ้าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้งประมาณ 7.50 เมตร 
ยาวประมาณ 19.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 142.50 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้งประมาณ 21.00 เมตร 
ยาวประมาณ 28.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 588.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้งประมาณ 6.00 เมตร 
ยาวประมาณ 20.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 120.00 ตารางเมตร

1,172,700 เทศบาล
ต้าบลทับมา

กองช่าง ม.ค.63-
ม.ีค.63

พ.ศ. 2563

 ผด. 02

ล้าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุพ.ศ. 2562

5



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 โครงการขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายน้้าประปาภูมิภาค สาย
รักสกุลชุมชนบ้านขนาบ หมู่ 1 
ต้าบลทับมา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ยาวประมาณ 
400 เมตร ทัง้สองฝ่ัง 
รวมเป็นความยาวทัง้ส้ิน 
400 เมตร

320,000 ชุมชน
บ้านขนาบ 

หมู่ที ่1

กองช่าง ต.ค.62-
ธ.ค.62

2 โครงการจ้างออกแบบอาคาร
อเนกประสงค์และภูมิทัศน์

ปริมาณงาน ออกแบบอาคาร
อเนกประสงค์ และภูมิทัศน์ 
จ้านวน 1 ทัศน์

5,275,000 เทศบาล
ต้าบลทับมา

กองช่าง ต.ค.62-
ม.ีค.63

แนวทางการพัฒนา 2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์

ล้าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย
ด้าเนินการ

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

6



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 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์
ส้าหรับสแกนเอกสาร 
ขนาด A3 จ้านวน 1 เคร่ือง  

- จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อน
กระดาษ A4 อัตโนมัติ
2. รับรองการสแกนเอกสาร 
A3-Size 
3. ความเร็วในการสแกนสุงสุด
50 แผ่น 
4. ความเร็วในการสแกน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600
 dpi

122,420 เทศบาล
ต้าบลทับมา

กองช่าง พ.ย.62-
เม.ย.63

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 ผด. 02/1
บัญชจี้านวนครุภัณฑ์ส้าหรับทีไ่มไ่ดด้้าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (กันเงิน)

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต้าบลทับมา อ้าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วย
ด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ล้าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

7



81

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 เคร่ืองท าลายเอกสาร  จ านวน 
 1  เคร่ือง

1. ท าลายคร้ังละ 10 แผ่น    
2. ขนาดกระดาษหลังท าลาย
ความกว้างระหว่าง 3 - 4 
มิลลิเมตร  และความยาว
ระหว่าง  25-40  มิลลิเมตร

24,600 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง

 ผด. 02/1
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.5 แผนงานเคหะและชมุชน

หมายเหตุ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

81 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



82

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 านวน 
 1  เคร่ือง

1. ความจุของโม ่7 ลูกบาศก์
ฟุต (198.10 ลิตร)             
2. ขณะยังไม่ผสมและ 5 
ลูกบาศก์ฟุต (140 ลิตร)       
3. ขณะผสมแล้วใช้เคร่ืองยนต์
ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า

54,300 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง

2 ชุดหัวเจาะส าหรับติดต้ังกับรถ
ตักหน้าขุดหลัง จ านวน 1 
เคร่ือง

ชุดหัวเจาะส าหรับติดต้ังกับรถ
ตักหน้าขุดหลัง

250,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง

6. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
6.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด.02/1

82 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



83

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 าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาด 5 กโิลวัตต์ เปน็เคร่ืองยนต์
ดีเซล                                    2. 
ทกุขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดกโิลวัตต์ขั้น
ต่ า                                     3. 
รายละเอยีดประกอบเคร่ืองก าเนนิไฟฟา้
แต่ละชุดมี ดังนี้                    - แผง
สวิทซ์ 1 อนั                       - โวลต์
มเิตอร์ 1 อนั                    - 
แอมมเิตอร์ 1 อนั                      - 
หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด     - 
สวิตซ์ปดิ-เปดิหลอดไฟ 1 อนั         - 
คัตเอาต์ 1 อนั                        - ที่
เสียบปล๊ัก 2 จุด                     - 
ฟรีเควนซีมเิตอร์ 1 อนั (ส าหรับขนาด 
10 กโิลวัตต์ ขึ้นไป)               4. 
คุณสมบติัทางเทคนคิทั่วไป            
4.1 ไฟ AC 220 โวลต์ ชนดิยกเดียว 
50 เฮิรตช ์ส าหรับเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้
ขนาดนอ้ยกว่า 10 กโิลวัตน์

52,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด.02/1

83 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



84

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 สาย หรือ 220 โวลต์ ชนดิ 3 
ยก 3 สาย 50 เฮิรตช ์ส าหรับเคร่ือง
ก าเนดิไฟฟา้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 10 
กโิลวัตต์                               4.3 มี
เคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟา้อตัโนมติั 
(Automatic Voltage Regulation 
Control) โดยมอีตัราการเปล่ียนแปลง 
ดังนี้                        - ไมเ่กนิ + 
5, - 5 % ส าหรับเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้
ขนาดนอ้ยกว่า 
5 กโิลวัตต์                                - 
ไมเ่กนิ + 2.5, - 2.5 % ส าหรับเคร่ือง
ก าเนดิไฟฟา้ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5 
กโิลวัตต์                                 
4.4 ส าหรับเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ที่มขีนาด
ไมน่อ้ยกว่า 5 กโิลวัตต์ สามารถใช้ได้กบั
อปุกรณ์ไฟฟา้ที่มค่ีา Power Factor 
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป                5. 
เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ทกุขนาดส่งก าลังขับ
โดยตรง (Direct Coupling)

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

84 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



85

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 เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ
สแกนเอกสาร ขนาด A 3 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. เปน็สแกนเนอร์ชนดิปอ้นกระดาษ A4
 อตัโนมติั                            2. 
รับรองการสแกนเอกสาร A3 -Size   3.
 ความเร็วในการสแกนสูงสุด 50 แผ่น
ต่อนาท ี                            4. 
ความเร็วในการสแกนสูงสุดไมน่อ้ยกว่า 
600x600 dpi

122,420 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

 ผด.02/1

85 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ


