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ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าแผนด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารประกาศใช้ เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

  เทศบาลต าบลทับมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน เพ่ือสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  
 
 

คณะผู้จัดท า 
         กันยายน 2564 
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เร่ือง                         หน้ำ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 

บทน า 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        1 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน        2 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         4 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. 01)         7 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)         10 

 บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ (ผด. 01)      93 

 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)           95 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 บทน ำ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานตามหมวด 5 ข้อ 26 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด 
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลทับมาจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือท าให้แนวทางในการ
บริหารจัดการการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลทับมา มีแนวทางและความ
ชัดเจนในการด าเนินงาน ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน และท าให้เกิดความสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผลต่อไป 

การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบฯ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ    
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น      

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

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

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลทับมาบรรลุตามเป้าหมายลดปัญหาความยุ่งยาก

ซับซ้อน 
2. เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานและบูรณาการการท างาน ท าให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
3. เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบลทับมา ให้มีความม่ันคง 
5. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการศึกษา การบริการทาง

สังคม การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
6. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
7. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กร

เอกชนและประชาชน 
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1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

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

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีรำยละเอียดเค้ำโครงแผนกำร
ด ำเนินงำน 2 ส่วน ดังนี้      
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย      

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

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

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

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน      
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ    
             พ.ศ. 2565  
 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้เทศบาลต าบลทับมาบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ก าหนดไว้ ตามแผนการบริหารมีทิศทาง

เกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ประหยัดโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างเทศบาลต าบลทับมา ส่วนราชการอ่ืนและ

ประชาชน สามารถสนองตอบต่อความต้องการได้ตรงจุด 
4. ท าให้เทศบาลต าบลทับมามีแนวทางในการบริหารจัดการลดปัญหาความซ้ าซ้อน 
5. ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสและการบริการทางสังคมอย่าเท่าเทียม

และเสมอภาคกัน 
 
 
 

……………………………………………………………… 
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สรุปแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลทับมำ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
 “บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน” 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 7 ยุทธศำสตร์ 

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

สิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในแต่ละด้ำนประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

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

4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 



๖ 
 

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

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน 
    6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

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

สรุปรำยจ่ำยจ ำแนกตำมแผนงำน 
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,433,900 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,974,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 21,418,580 

  แผนงานสาธารณสุข 10,502,900 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,507,480 

  แผนงานเคหะและชุมชน 24,245,584 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,046,440 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,449,300 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 43,000,950 

 แผนงานการเกษตร 350,000 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 31,070,866 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 185,000,000 



๗ 
 

 



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
  



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 2.55 245,000 0.23
กองสวสัดิการฯ,    

กองยุทธฯ

รวม 15 9.55 1,425,000 1.33
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้้า
    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 51 32.48 46,766,600 43.81 กองช่าง

รวม 51 32.48 46,766,600 43.81

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 ผด. 01

ส้านักปลัด,กองการ
เจ้าหน้าที,่กองยุทธฯ

    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11 7.01 1,180,000 1.11

7 ผด. 01 บัญชีสรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณ



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 5.10 965,000 0.90 ส้านักปลัดฯ
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 3.82 190,000 0.18 ส้านักปลัดฯ
    3.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 1.27 600,000 0.56 ส้านักปลัดฯ
    3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 5.73 275,000 0.26 กองสวัสดิการฯ
    3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.64 50,000 0.05 กองสวัสดิการฯ
    3.6 แผนงานงบกลาง 3 1.91 21,912,000 20.52 กองสวัสดิการฯ

รวม 29 18.47 23,992,000 22.47
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.1 แผนงานการเกษตร 6 3.82 220,000 0.21 กองสาธารณสุขฯ
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 8 5.10 20,106,884 18.83 กองสาธารณสุขฯ
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 4 2.55 290,000 0.27 กองสาธารณสุขฯ

รวม 18 11.46 20,616,884 19.31

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

8 ผด. 01 บัญชีสรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณ



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5.1 แผนงานการศึกษา 18 11.46 10,353,700 9.70 กองการศึกษาฯ
    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9 5.73 1,540,000 1.44 กองการศึกษาฯ
    5.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 1.27 310,000 0.29 ส้านักปลัดฯ
    5.4 แผนงานการเกษตร 1 0.64 50,000 0.05 กองการศึกษาฯ

รวม 30 19.11 12,253,700 11.48
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์
    6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.64 30,000 0.03 กองสวัสดิการสังคม
    6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.91 550,000 0.52 กองสวัสดิการสังคม
    6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.64 25,000 0.02 กองสวัสดิการสังคม
    6.4 แผนงานการเกษตร 2 1.27 80,000 0.07 กองสวัสดิการสังคม

รวม 7 4.46 685,000 0.64
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7 4.46 1,019,600 0.96
ส้านักปลัดฯ, กองยุทธฯ,
กองคลัง,กองการเจ้าหน้าที่,
 หน่วยตรวจสอบฯ

รวม 7 4.46 1,019,600 0.96
รวมทัง้สิ้น 157 100.00 106,758,784 100.00

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 ผด. 01 บัญชีสรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณ



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 
ยุทธศำสตรท์ี่ 1  

กำรพัฒนำดำ้นกำรเมือง กำรบริหำร 
ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

  



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

1 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง สนับสนุนการเลือกต้ังทุกระดับ 
เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ส าหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ทัว่ไป
หรือเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภา
เทศบาล

300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

ต.ค.64-
ก.ย.65

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

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

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

10 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.

2 โครงการสนับสนุนศูนย์พระมหา
ชนกเทศบาลต าบลทับมา

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

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการ
เจ้าหน้าที่

ต.ค.64-
ก.ย.65

3 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตพืน้ทีต่ าบลทับมา ได้เรียนรู้
เพือ่ศึกษาเรียนรู้ถึงพระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจและ
แนวทางพระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พ่อหลวง

20,000 ศูนย์บริการ
พัฒนา

ปลวกแดง
ตาม

พระราชด าริ
จังหวัด
ระยอง

กองการ
เจ้าหน้าที่

ธ.ค.64-
ก.พ.65

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

11 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.

4 โครงการสังคมมีสุข จัดอบรมให้แก่ นักเรียน 
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล  
ทับมา คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลทับมา          
เพือ่ส่งเสริมความรักความสามัคคี

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการ
เจ้าหน้าที่

ม.ค.65-
ม.ีค.65

5 โครงการเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่ายนิติการ

ม.ค.65-
ม.ีค.65

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดบั
ที่

12 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

1 โครงการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานและกิจการของ
เทศบาล

จัดท าวารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ ผล
การด าเนินงานและกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลทับมา
จัดท า/ปรับปรุงเว็บไซด์

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

 ต.ค.64-
ก.พ.65

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

จัดท าคู่มือบริการประชาชน 
ส าหรับเผยแพร่และเป็นแนว
ทางการติดต่อรับการบริการ
ของหน่วยงาน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

ต.ค.64-
ม.ค.65

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์งาน
บริการเทศบาล ในรูปแบบ
วีดีทัศน์ สกู๊ปข่าว และช่องยูทูป 
เพิม่ช่องทางการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
กว้างมากยิ่งขึ้น

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

ต.ค.64-
ก.ย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนา 1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร

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.

4 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

จัดอบรมให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ในเทศบาลต าบล
ทับมา

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

ม.ค.65-
ม.ีค.65

5 โครงการอบรมเพือ่การ
ปรับเปล่ียนสู่องค์กรดิจิทัล

จัดอบรมให้ความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานเทศบาล

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

พ.ย.64-
ม.ค.65

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
และผู้น าชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และผู้น าชุมชนให้มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวข้องกับ อปท.

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 ส านัก
ปลัดเทศบาล
/ฝ่ายนิติการ

ม.ค.65-
ม.ีค.65

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.

1 โครงการสตรีทับมาผู้น าการ
พัฒนาครอบครัวให้ห่างไกลภัย
สังคม

จัดอบรมให้ความรู้เชิงสร้าง
ความสร้างความรัก สามัคคี 
ของสถาบันครอบครัว เพือ่สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรี
จ านวน 80 คน  

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.65-
เม.ย.65

2  โครงการอบรมเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน และผู้น า
ชุมชน

 อบรมให้ความรู้และกิจกรรม
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน จ านวน 120 คน

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ีค.65-
ม.ิย.65

3  โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน

 จัดท าแผนชุมชนจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพือ่น า
ข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.65-
ม.ีค.65

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

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.

4  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ทับมา

 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม ในรูปแบบเวทีประชุม
จัดท าแผนในระดับต าบล แก่
ประชาชน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

พ.ย.64-
ม.ค.65

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

16 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2  
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

และแหล่งน้ ำ 
 
 
 
 

  



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

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางก้นทุง่ ซอย 
3 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม     
 หมู่ที ่2 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

91,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง พ.ย.64-
ก.พ.65

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 สร้างความเขม้แขง็ และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบตอ่สังคม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน 

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้ า

 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.

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางก้นทุง่ ซอย 
1/4 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 
หมู่ที ่2 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 110.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 550.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

488,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง พ.ย.64-
ก.พ.65

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางจ ารัส ซอย 1
 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่
2 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

51,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง พ.ย.64-
ก.พ.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางซอย      
เกษรจิตต์ ชุมชนบ้านสะพานหิน
 หมู่ที ่8 ต าบลทับมา       
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 123.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 492.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

576,000 ชุมชนบ้าน
สะพานหิน 

หมู่ที ่8

กองช่าง พ.ย.64-
ก.พ.65

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางซอยชูเชิด 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที ่1 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 166.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 664.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

485,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1

กองช่าง พ.ย.64-
ก.พ.65

พ.ศ. 2565

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564

 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.

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางซอยป้าคร 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.50 - 4.00 เมตร ยาว 
58.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 217.50 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของทางราชการ

150,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.65

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางซอยป้าสิน 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง     
หมู่ที ่6 ต าบลทับมา         
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 164.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 656.00       
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของทางราชการ

584,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง พ.ย.64-
ก.พ.64

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 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.

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางซอยลุงทวี 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 125.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 500.00       
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของทางราชการ

399,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.65

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบ้านใน -    
น้ าคอก ซอย 1 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 132.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 660.00       
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของทางราชการ

494,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบ้านสอ - 
ชายทุง่ (ระยะที ่3) ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์ หมู่ที ่7 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 - 5.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 945.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

755,000 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์    

หมู่ที ่7

กองช่าง ม.ค.65-
เม.ย.65

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางป้าเสริญ 
ซอย 1 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่
4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

107,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.
90071 (ซอยนายอินทร์) 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

236,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.65

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.
90073 (จ ารัส ซอย 2) ชุมชน
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

150,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.
90114 (ซอยป้าพร) ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที ่4 ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

330,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ม.ค.65-
เม.ย.65

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.
90190 (ลุงบิน ซอย 2) 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที ่7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 177.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 708.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

497,000 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์    

หมู่ที ่7

กองช่าง ม.ค.65-
เม.ย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางแหลมไผ่    
ซอย 6 ชุมชนบ้านทับมา      
หมู่ที ่4 ต าบลทับมา       
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

245,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ม.ค.65-
เม.ย.65

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางแหลมมะขาม
 ซอย 18/1 ชุมชนบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที ่2 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

118,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง ม.ค.65-
เม.ย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางแหลมมะขาม
 ซอย 7/2 ชุมชนบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที ่2 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

290,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง ม.ค.65-
เม.ย.65

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90141 (ซอย ป.ร่มไทร) 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.80 - 7.00 เมตร ยาว 
525.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 3,266.66 ตารางเมตรและ
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 0.60 เมตร หรือความยาวท่อ
รวมบ่อพัก 1,050.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จ านวน 104 บ่อ (สองฝ่ัง) 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

6,610,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ม.ค.65-
ส.ค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ซอยผ่องผาด - บ้านใน ซอย 2 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที ่1 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.30 เมตร ยาว 59.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 253.70 ตารางเมตร
 และรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู กว้างภายใน
 0.40 เมตร ยาว 59.00 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก รางวี (ฝ่ังเดียว) 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

390,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1

กองช่าง ม.ค.65-
เม.ย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90077 (บ้านทุง่ ซอย 1)
 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม      
หมู่ที ่2 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.60 เมตร ยาว 152.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 547.20 ตาราง
เมตร และรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 
264.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี     
(สองฝ่ัง) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

1,388,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
แหลมไผ่ ซอย 2 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด หมู่ที ่3      
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.10 - 3.60 เมตร ยาว 
109.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 374.40 ตารางเมตร และราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 
เมตร ยาว 218.00 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
รางวี     (สองฝ่ัง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนของทางราชการ

945,000 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด

 หมู่ที ่3

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
แหลมมะขาม ซอย 8/3 ชุมชน
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2      
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.30 เมตร ยาว 99.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 425.70 ตารางเมตร
 และรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู กว้างภายใน
 0.40 เมตร ยาว 99.00 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็กรางวี (ฝ่ังเดียว) 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

640,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ทางก้นทุง่ ซอย 1/3 ชุมชน
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 124.00 
เมตร หรือมีพืน้ทีล่งลูกรังไม่
น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

496,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง ก.พ.65-
ม.ิย.65

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ทางเขาโบสถ์ ซอย 9      
(ระยะที ่2) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์
 หมู่ที ่7 ต าบลทับมา      
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 365.00 
เมตร หรือมีพืน้ทีล่งลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,825.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

459,000 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์   

หมู่ที ่7

กองช่าง ก.พ.65-
ม.ิย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ทางบ้านสอ - ข้างบ้านก านัน 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที ่7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 285.00 
เมตร หรือมีพืน้ทีล่งลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,710.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

500,000 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์   

หมู่ที ่7

กองช่าง ก.พ.65-
ม.ิย.65

27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ทางยางปีนตอ ซอย 3/1 
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที ่7 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หรือมีพืน้ทีล่งลูกรังไม่
น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

97,000 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์   

หมู่ที ่7

กองช่าง ก.พ.65-
ม.ิย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ทางสวัสดี ซอย 1 ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที ่6 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 342.00 
เมตร หรือมีพืน้ทีล่งลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,368.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

498,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง ก.พ.65-
ม.ิย.65

29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ทางห้วยวัว - สาย 36 ซอย 1 
ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที ่5 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 290.00 
เมตร หรือมีพืน้ทีล่งลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,160.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

372,000 ชุมชนบ้าน
เขาไผ่ หมู่ที ่5

กองช่าง ก.พ.65-
ม.ิย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 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.

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและ
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางสะพานหิน       
ซอย 2/2 ชุมชนบ้านสะพานหิน
 หมู่ที ่8 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 115.00 
เมตร หรือมีพืน้ทีล่งลูกรังไม่
น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร
 และท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร มีวามท่อรวมบ่อ
พัก 167.00 เมตร พร้อมฝา
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน
 16 ท่อ (ฝ่ังเดียว) 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

814,000 ชุมชนบ้าน
สะพานหิน 

หมู่ที ่8

กองช่าง ก.พ.65-
ก.ค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 34 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.

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90185 (ถนนยางปีนตอ 
ซอย 1) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 
หมู่ที ่7 ต าบลทับมา       
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร มี
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 
313.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 31
 บ่อ (ฝ่ังเดียว) พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 418.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

1,946,000 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์  
หมู่ที ่7

กองช่าง ก.พ.65-
ก.ค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 35 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.

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90203 (ถนนมาบเตย - 
ทุง่นอก) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 
หมู่ที ่7 ต าบลทับมา       
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร มี
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 
412.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 41
 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

1,536,000 ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์  
หมู่ที ่7

กองช่าง ก.พ.65-
ก.ค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 36 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.

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ซอยวัดทับมา - ต้ังเซ่ง ชุมชน
บ้านขนาบ หมู่ที ่1 ต าบลทับมา
     อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.60 เมตร ยาว 
164.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี       
(ฝ่ังเดียว) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

1,037,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย
เสริมทรัพย์ ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที ่6 ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.60 เมตร ยาว 
220.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี       
(ฝ่ังเดียว) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

1,368,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 37 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.

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90024 (เกาะพรวด     
ซอย 2) ชุมชนบ้านขนาบ    
หมู่ที ่1 ต าบลทับมา         
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 
390.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี       
(ฝ่ังเดียว) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

1,388,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90111 (ซอยหอมหวาน
 - เกาะสะแก) ชุมชนบ้านหนอง
มะหาด หมู่ที ่3 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 
188.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี       
(สองฝ่ัง) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

640,000 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด

 หมู่ที ่3

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 38 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.

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90115 (ซอยปราโมทย)์ 
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง    
หมู่ที ่6 ต าบลทับมา         
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 
362.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี       
(ฝ่ังเดียว) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

1,360,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90126 (ซอยลุงเรียน) 
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 
170.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี       
(สองฝ่ัง) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

579,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ก.พ.65-
ก.ค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 39 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.

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90128 (ซอยบ้านลุง
จันทร์) ชุมชนบ้านทับมา      
หมู่ที ่4 ต าบลทับมา         
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 
125.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี       
(ฝ่ังเดียว) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

426,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ก.พ.65-
ก.ค.65

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90131 (แหลมไผ่ -   
ซอย 1) ชุมชนบ้านทับมา    
หมู่ที ่4 ต าบลทับมา       
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 
125.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี       
(ฝ่ังเดียว) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

426,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ก.พ.65-
ก.ค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 40 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.

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
หนองมะหาด ซอย 19/1 
ชุมชนบ้านหนองมะหาด      
หมู่ที ่3 ต าบลทับมา         
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 
65.00 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี       
(ฝ่ังเดียว) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของทางราชการ

194,000 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด

 หมู่ที ่3

กองช่าง ก.พ.65-
ก.ค.65

42 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รย.ถ.90089 (หนองมะหาด 
ซอย 11) ชุมชนบ้านหนอง
มะหาด หมู่ที ่3 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
2.60 เมตร ยาว 138.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 
เมตร ยาว 276.00 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
รางวี (สองฝ่ัง) รายละเอียดตาม
แบบแปลนของทางราชการ

780,000 ชุมชนบ้าน
หนองมะหาด

 หมู่ที ่3

กองช่าง ก.พ.65-
ก.ค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 41 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.

43 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง รย.ถ.90058 
(แหลมมะขาม-ต้นทางรัก) 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่2
 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
12.00 เมตร ยาว 515.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 5,990.46 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 
เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 52 บ่อ มี
ความยาวท่อรวมบ่อพัก 
515.00 เมตร และปรับปรุง
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน    52 บ่อ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของทางราชการ

8,000,000 ชุมชนบ้าน
แหลมมะขาม

 หมู่ที ่2

กองช่าง ต.ค.64-
ก.ย.65 

งบประมาณ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจฯ

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 42 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 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสายทางถนนเสม็ดแดง - 
หัวหญ้าคา ชุมชนบ้านเขาไผ่ 
หมู่ที ่5 ต าบลทับมา        
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาไฟ
พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและ
อุปกรณ์ จ านวน 28 ต้น ยาว 
995.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของทางราชการ

1,497,000 ชุมชนบ้าน
เขาไผ่ หมู่ที ่5

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

2 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสายทาง รย.ถ.90115 
(ซอยปราโมทย)์ ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที ่6 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 
จ านวน 1 งาน รายละเอียด
ตามแบบแปลนของทางราชการ

759,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

3 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสายทางแหลมมะขาม - 
การ์เด้นโฮม ชุมชนบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที ่2 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาไฟ
พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและ
อุปกรณ์ จ านวน 35 ต้น ยาว 
1,215.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของทางราชการ

1,834,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง ม.ค.65-
ม.ิย.65

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนา 2.2 ขยายเขต ตดิตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ผด. 02

 43 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 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค    
สายทาง รย.ถ.900171    
(ถนนซอยนายมิ่ง) ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที ่6 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน วางท่อประปา     
มีความยาว 160.00 เมตร    
พร้อมอุปกรณ์

128,000 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.65

2 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค    
สายทาง รย.ถ.90163    
(ถนนทวีลาภ) ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง หมู่ที ่6 ต าบลทับมา
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน วางท่อประปา     
มีความยาว 182.00 เมตร    
พร้อมอุปกรณ์

145,600 ชุมชนบ้าน
แหลม

ทองหลาง 
หมู่ที ่6

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.64

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนา 2.3 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ฝาย คลอง ล าราง และแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ผด. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

 44 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.

3 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค    
สายทาง รย.ถ.90040    
(ถนนอยู่ดีมีสุข) ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน วางท่อประปา     
มีความยาว 590.00 เมตร    
พร้อมอุปกรณ์

472,000 ชุมชนบ้าน
ขนาบ หมู่ที ่1

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.65

4 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค    
สายทาง รย.ถ.90147    
(ถนนลุงผล) ชุมชนบ้านทับมา 
หมู่ที ่4 ต าบลทับมา           
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน วางท่อประปา     
มีความยาว 620.00 เมตร    
พร้อมอุปกรณ์

496,000 ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที ่4

กองช่าง ธ.ค.64-
ม.ีค.65

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 ผด. 02

 45 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 โครงการก่อสร้างอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาลทับมา
 หมู่ที ่4 ต าบลทับมา      
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ความกว้าง 
12.00 เมตร ยาว 23.50 
เมตร หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่
น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

2,500,000 โรงเรียน
อนุบาลทับมา

 หมู่ที ่4 
ต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

กองช่าง/
กอง

การศึกษา

ต.ค.64-
ส.ค.65 

งบประมาณ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจฯ

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 46 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



 47 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3  
ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ 

 
  



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

1 โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
ต าบลทับมา

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

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่ายปกครอง

ต.ค.64-
ก.ย.65

สถานที่
ด าเนินการ

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

งบประมาณ 
(บาท)

 47 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



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

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือ่
เพิม่ศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ
เมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง) ประจ าปีงบประมาณ 
2565

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพือ่เพิม่ศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอเมืองระยอง

240,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่ายปกครอง

ต.ค.64-
ธ.ค.64

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ผด. 02

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

 48 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 โครงการสถานประกอบการ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย

จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
สถานประกอบการ 
ส่วนราชการ องค์กรการกุศล
 และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ และสร้าง
เครือข่ายด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย จ านวน 50 คน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่ายปกครอง

ธ.ค.64-
ก.พ.65

2 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศบาลปีใหม่

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

30,000 บริเวณ
ถนนทับมา-
เขาโบสถ์ 
หมู่ที ่4

ส านักปลัด/
ฝ่ายปกครอง

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 49 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



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

3 โครงการจุดบริการประชาชน
เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เพือ่สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน

30,000 บริเวณ
ถนนทับมา-
เขาโบสถ์ 
หมู่ที ่4

ส านักปลัด/
ฝ่ายปกครอง

ม.ีค.65-
พ.ค.65

4 โครงการเตรียมความพร้อม
และป้องกันปัญหาน้ าท่วม

ด าเนินการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันปัญหาน้ าท่วม
ในพืน้ทีต่ าบลทับมา

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่ายปกครอง

ม.ิย.65-
ส.ค.65

5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จัดอบรมให้แก่นักเรียน 
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล
ทับมา ส่วนราชการ องค์กร
การกุศล และเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลทับมาด้าน
อัคคีภัย จ านวน 50 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่ายปกครอง

ธ.ค.64-
ก.พ.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 50 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/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

ม.ิย.65-
ส.ค.65

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/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

พ.ค.65-
ก.ค.65

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 51 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



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

1 โครงการขับรถตามกฎช่วยลด
อุบัติเหตุ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎจราจร 
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ถูกวิธี แก่
นักเรียน ประชาชนในเขต
พืน้ทีต่ าบลทับมาและ
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลทับมา

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่ายปกครอง

ม.ค.65-
ม.ีค.65

 ผด. 02

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  

 52 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 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลทับมาที่
ประสบปัญหาคุณภาพชีวิต

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.64-
ก.ย.65

2 โครงการนวัตกรรมการดูแล
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ ผ่านระบบ
โซเซียลมิเดีย

อบรมให้ความรู้ ให้กับ        
ผู้สูงอาย,ุผู้พิการ,อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 80 คน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.65-
เม.ย.65

3 โครงการบ้านร่ืนรมย์
สภาพแวดล้อมสดใสถูกใจ
ผู้สูงอายุ

จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
, อผส. จ านวน 80 คน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.65-
ม.ีค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  

 53 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 โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคน
พิการ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชน กลุ่มสตรี อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.65-
เม.ย.65

5 โครงการฟืน้ฟูและยืดอายุไข
ของผู้สูงอาย/ุผู้พิการ

จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอาย,ุผู้
พิการ, อผส. จ านวน 80 คน
 และจัดซ้ืออุปกรณ์การฟืน้ฟูที่
เหมาะสมกับผู้สูงอาย/ุผู้พิการ

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ีค.65-
พ.ค.65

6 โครงการฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอาย/ุคนพิการในชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอาย,ุผู้
พิการ, อผส. จ านวน 80 คน
 และจัดซ้ืออุปกรณ์การฟืน้ฟูที่
เหมาะสมกับผู้สูงอาย/ุผู้พิการ

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.65-
เม.ย.65

7 โครงการร้อยดวงใจ ห่วงใย
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ

จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอาย,ุผู้
พิการ, อผส. จ านวน 80 คน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

เม.ย.65-
ม.ิย.65

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

 ผด. 02

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
ผู้สูงอายุ
- ปีใหม่ผู้สูงอายุ
- กีฬาผู้สูงอายุ
- ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
- สงกรานต์ผู้สูงอายุ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.64-
ส.ค.65

9 โครงการส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้
พิการ

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

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ธ.ค.64-
ก.พ.65

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

 55 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 โครงการสร้างความสัมพันธ์
บ้านและชุมชนส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

จัดอบรมให้ความรู้สมาชิก
ครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันภัยสังคม จ านวน 
30 ครอบครัว 90 คน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.65-
ม.ีค.65

2 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลทับมา

จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
 จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ 80 คน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.64-
ก.ย.65

3 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเชิง
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว 
อบรมให้ความรู้ให้สถาบัน
ครอบครัวมีจิตส านึก มีจิต
อาสาในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 30 
ครอบครัว   90 คน

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ีค.65-
พ.ค.65

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  
 ผด. 02

 56 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 างานช่วง
ปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน)

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

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ีค.65-
พ.ค.65

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานการพัฒนาศักยภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุและอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ
และผู้พิการ จ านวน 120 คน

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.64-
ส.ค.65

6 โครงการเยาวชนรักษ์
ส่ิงแวดล้อมน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมโดย
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 
80 คน

150,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ีค.65-
พ.ค.65

พ.ศ. 2565
สถานที่

ด าเนินการ
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

 ผด. 02

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

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ีค.65-
พ.ค.65

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 58 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 18,756,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ต.ค.64-
ก.ย.65

2 เบืย้ยังชีพคนพิการ จดัสวัสดิการเบีย้ยงัชีพคนพกิาร 2,976,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ต.ค.64-
ก.ย.65

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จดัสวัสดิการเบีย้ยงัชีพผู้ป่วย
เอดส์

180,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม
ต.ค.64-
ก.ย.65

แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  
 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แผนงานงบกลาง

 59 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4  
  ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 
ระบบสำธำรณสุขทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการเกษตร

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
สาธารณสุขฯ

พ.ย.64-
พ.ค.65

 ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมสี่วนร่วม

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

 60 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

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.64-
ส.ค.65

2 โครงการชุมชนปลอดโฟมและ
ถุงพลาสติก

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมลดละเลิกการใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
ให้แก่ประชาชน

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.พ.65-
เม.ย.65

3 โครงการส านักงานสีเขียว จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
เทศบาลเพือ่เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเพือ่
ลดการใช้พลังงานและริเร่ิม
กิจกรรมทีเ่ป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.64-
ม.ิย.65

 ผด. 02

แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 61 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 โครงการธนาคารต้นไม้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เยาวชนในพืน้ทีเ่กี่ยวกับการ   
ด าเนินการธนาคารต้นไม้ และ
 จัดต้ังธนาคารต้นไม้ในพืน้ที่

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.64-
ม.ิย.65

2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่า
ชุมชน

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้   
ความเข้าใจแก่ประชาชนใน
พืน้ทีใ่นการอนุรักษ์และพัฒนา
ป่าชุมชน

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.64-
ก.พ.65

แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 ผด. 02

แผนงานการเกษตร

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 62 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 โครงการปลูกป่าแห่งชาติ 
(ตามรอยพ่อ) และพัฒนา
แหล่งน้ า

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รณรงค์ 
ให้ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล    
ทับมา ตระหนักถึงความส าคัญ
 ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ      
ส่ิงแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ 
 ประจ าปีของชาติ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ค.65-
ก.ค.65

4 โครงการสร้างจิตส านึกด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพือ่
สร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมรวมถึงสร้างความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้กับประชาชนใน
ชุมชน

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.65-
ม.ีค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ. 2564

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2565

 63 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

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.64-
เม.ย.65

2 โครงการคัดแยกขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อในชุมชน

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

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

แนวทางการพัฒนาที ่4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมลูฝอย
 ผด. 02

พ.ศ. 2565

แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564

 64 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 โครงการคุณไม่ใช้เราขอ จัดอบรมให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะและกิจกรรม
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์
และของใช้ทีไ่ม่ใช้ประโยชน์ใน
พืน้ทีเ่พือ่น าไปก าจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.65-
ม.ีค.65

4 โครงการชุมชนทับมา
ปลอดถังขยะ

จัดกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ
ในถนนสายหลัก ชุมชน 
บ้านจัดสรร หมู่บ้าน โรงเรียน
ในเขตพืน้ทีต่ าบลทับมา เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.65-
ม.ิย.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน่วย
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

 65 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



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

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

จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ
มูลฝอยในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมาและน าส่งไปก าจัดให้ถูก
หลักสุขาภิบาล ลดปัญหาขยะ
ตกค้างในพืน้ที ่
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้าง
เหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย
ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2566) จ านวน 
16,323,384 บาท 
2. ค่าด าเนินการก าจัดขยะ
มูลฝอยทีบ่่อฝังกลบ 
อบจ.ระยอง จ านวน 
3,643,500 บาท

19,966,884 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.64-
ก.ย.65

แนวทางการพัฒนาที ่4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมลูฝอย
 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานเคหะชมุชน

 66 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

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.64-
ก.พ.65

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. 2565
หมายเหตุ

 ผด. 02

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 67 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



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

1 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภคและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

เก็บตัวอย่างน้ าอุปโภคและ
แหล่งน้ าธรรมชาติในชุมชนส่ง
ตรวจเพือ่เฝ้าระวังคุณภาพน้ า

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.64-ธ.ค.
64/ม.ีค.65-

เม.ย.65/
ก.ค.65-ส.ค.

65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนาที ่4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
แผนงานการเกษตร

 68 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค      
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

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

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.64-
ก.พ.65/
เม.ย.65-
ก.ค.65

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
โรคติดต่อโควิด-19 และ   
โรคอื่น ๆ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.64-
ก.ย.65

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนาที ่4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 69 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



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

1 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

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

160,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.64-
ก.ย.65

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนาที ่4.5 พัฒนาระบบบริการดา้นสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

 70 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5  
ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ 

กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  

 
 

  



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 
ในสังกดัเทศบาลต าบลทับมา

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษาฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

2 โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย จดังานการแขง่ขนักฬีาใน
สถานศึกษาและส่งเสริมความ
สามัคคีความอดทน รู้แพ ้รู้ชนะ 
รู้จกัการให้อภัย

30,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

พ.ย.64-
ส.ค.65

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

 71 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
การศึกษาฯ

เม.ย.65-
ม.ิย.65

4 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านทับมา

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
และผู้ปกครอง ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา

กอง
การศึกษาฯ

เม.ย.65-
ม.ิย.65

5 โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย จัดงานด้านวิชาการและ
แสดงผลงานวิชาการของครูและ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา/โรงเรียนอนุบาลทับ
มา

40,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา/
โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

ม.ค.65-
ม.ีค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 72 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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

6 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
ต าบลทับมา

จ้างครูภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

1,400,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

ต.ค.64-
ก.ย.65

7 โครงการพัฒนาทักษะสมอง 
Executive Functions (EF) 
ในเด็กปฐมวัย

- จัดอบรมครู ผู้ปกครอง 
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา   
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
และพัฒนาทักษะสมอง แก่ครู 
เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

25,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา/

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

พ.ค.65-
ส.ค.65

8 โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียน
อนุบาลทับมา

จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้าน
ลูกเสือ

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

พ.ค.65-
ก.ค.65

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 73 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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

9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 โรงเรียน
ชุมชนวัด
ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

ธ.ค.64-
ก.พ.65

10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

พ.ค.65-
ก.ค.65

11 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

จัดฝึกอบรมครูและจัดกิจกรรม
เด็กนักเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

20,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

ม.ิย.65-
ส.ค.65

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 ผด. 02

 74 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.
12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2,448,000 โรงเรียน กอง

การบริหารสถานศึกษา เงนิอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนอาหารกลางวัน อนุบาลทับมา การศึกษาฯ/
โรงเรียนอนุบาลทับมา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส าหรับ 1,428,000 ร.ร.อนุบาล ต.ค.64-ก.ย.65

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา ทับมา
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับ 578,000 ต.ค.64-ก.ย.65
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา
- ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ 102,000 ต.ค.64-ก.ย.65

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา
- ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียนส าหรับนักเรียน 68,000 ต.ค.64-ก.ย.65

โรงเรียนอนุบาลทับมา
- ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ 68,000 ต.ค.64-ก.ย.65

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา
- ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 146,200 ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้เรียนส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65

ศึกษา ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา

- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนส าหรับ 16,800 ต.ค.64-ก.ย.65

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน 21,000 ต.ค.64-ก.ย.65

สถานศึกษา ส าหรับนักเรียน ร.ร.อนุบาลทับมา

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 75 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.

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 797,500 ศพด. กอง
การบริหารสถานศึกษา เงนิอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนอาหารกลางวัน บ้านทับมา การศึกษาฯ/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนส าหรับ 514,500 ศพด. ต.ค.64-ก.ย.65

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา บ้านทับมา
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับ 170,000 ต.ค.64-ก.ย.65

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

- ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ 30,000 ต.ค.64-ก.ย.65

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
- ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียนส าหรับนักเรียน 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
- ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ 20,000 ต.ค.64-ก.ย.65

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา
- ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับ 43,000 ต.ค.64-ก.ย.65

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

14 โครงการเสริมสมาธิสร้างปัญญา จัดฝึกอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลทับมา

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

ม.ิย.65-
ส.ค.65

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด. 02

 76 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.

15 โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกว้าง

จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

10,000 เรียนรู้
นอกสถานที่

กอง
การศึกษาฯ

ม.ิย.65-
ส.ค.65

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

2,779,400 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษาฯ

ต.ค.64-
ก.ย.65

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 77 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.

17 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา
 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนอัตราวันละ 21 
บาท จ านวน 200 วัน

2,158,800 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการศึกษา
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น)

ต.ค.64-
พ.ย.64/
พ.ค.65-
ม.ิย.65

18 อุดหนุนโครงการพัฒนา
การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน)

360,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการศึกษา
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น)

ต.ค.64-
ธ.ค.64

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 78 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ต าบลทับมา เสริมสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์และต้าน
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาใน 
8 ชุมชน ของต าบลทับมา

400,000 สนามกีฬา
สวนสุขภาพ

เทศบาล
ต าบล    
ทับมาบ้าน
ขนาบ      
 หมู่ที ่1

กอง
การศึกษาฯ

ม.ีค.65-
พ.ค.65

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใน
ชุมชนของเทศบาลต าบลทับมา

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

กอง
การศึกษาฯ

พ.ย.64-
ส.ค.65

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด. 02

 79 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 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่น 
การแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของ อปท., 
การแข่งขันกีฬา "ไทคัพ" 
มหกรรมกีฬาท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย, การกีฬา
ฟุตบอล อบจ.ระยองคัพ 
กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล
หน่วยงาน 8 คน, การแข่งขัน
ฟุตบอลมวลชน อ าเภอเมือง
ระยองคัพ, การแข่งขันฟุตบอล
อาวุโส 35 อัฟ และการแข่งขัน
กีฬาอื่น ๆ ทีเ่ทศบาล 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือจังหวัด อ าเภอ มอบหมาย 
ฯลฯ

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษาฯ

ต.ค.64-
ก.ย.65

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 80 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น
ต าบลทับมา

จัดงานลานวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นต าบลทับมา

350,000 วัดทับมา กอง
การศึกษาฯ

ก.พ.65-
พ.ค.65

2 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

จัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

400,000 วัดทับมา กอง
การศึกษาฯ

ต.ค.64-
ธ.ค.64

3 อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลผลไม้และของดีเมือง
ระยอง

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เมืองระยอง เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ย
ในโครงการจดังานเทศกาลผลไม้
และของดีเมืองระยอง

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษาฯ

ม.ีค.65-
พ.ค.65

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

30,000 กอง
การศึกษาฯ

เทศบาล
ต าบลทับมา

ผด. 02

พ.ย.64-
ม.ค.65

4 อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เมืองระยอง เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ย
โครงการจดังานวันสมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราชจงัหวัดระยอง

 81 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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

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

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

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษาฯ

ก.พ.65-
เม.ย.65

6 อุดหนุนโครงการประเพณี
ท าบุญส่งวิง่เกวียนกิจการสภา
วัฒนธรรมต าบลทับมา

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการ
สภาวัฒนธรรมต าบลทับมา

40,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
การศึกษาฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

หน่วย
ด าเนินการ

ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดบั
ที่

 82 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
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 โครงการวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 10,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

/ฝ่าย
บริหารงาน

ทัว่ไป

พ.ย.64-
ม.ค.65

2 โครงการวันแม่แห่งชาติ จัดงานวันแม่แห่งชาติ 300,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

/ฝ่าย
บริหารงาน

ทัว่ไป

ก.ค.65-
ก.ย.65

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

 83 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



แนวทางการพัฒนา 5.4 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

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.)

จัดอบรมและจัดส ารวจ
พันธุกรรมพืชในโรงเรียน
อนุบาลทับมา

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษาฯ

พ.ย.64-
พ.ค.65

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานการเกษตร

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ผด. 02

 84 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 6  
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
 

  



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ไร้ทีพ่ึง่

ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ค.65-
ก.ค.65

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดลุและแขง่ขนัได ้

 ผด. 02

หมายเหตุ

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ดา้นการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเกษตร อุตสาหกรรมและเพ่ือการ
ท่องเทีย่ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 85 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



ผด. 02

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

1 โครงการจ้างงานผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ

จ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ
ท างาน จ านวน 30 คน

500,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.64-
ก.ย.65

2 โครงการพัฒนาตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์เพือ่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ
ต าบลทับมา จ านวน 12 กลุ่ม 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้า จ านวน 80 คน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.65-
ม.ีค.65

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 86 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



ผด. 02

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 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จัดอบรมให้ความรู้และจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเทีย่วเชิงภูมิปัญญาในต าบล
ทับมา ผู้น าชุมชน/ประชาชนใน
ต าบลทับมา 8 ชุมชน จ านวน 
80 คน

25,000 ชุมชน
ต าบลทับมา

 ทัง้ 8 
หมู่บ้าน

กอง
สวัสดิการ

สังคม

เม.ย.65-
ม.ิย.65

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

 87 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



ผด. 02

แผนงานการเกษตร

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

อบรมการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรให้กับ
คณะกรรมศูนย์ฯ และกลุ่มอาชีพ
 12 กลุ่ม จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.65-
เม.ย.65

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านเกษตรกร

ช่วยเหลือเกษตรกรในเขต
เทศบาลต าบลทับมาทีป่ระสบ
ปัญหาด้านการเกษตร

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ต.ค.64-
ก.ย.65

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
1 โครงการสร้างเครือข่ายขยายผล

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลทับมา

สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในต าบลทับมา
- อบรมให้ความรู้การจัดต้ังศูนย์ฯ
- จัดท าโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้
บ้านขนาบ                
- จัดต้ังศูนย์เรียนรู้บ้านเขาโบสถ์

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ธ.ค.64-
ก.พ.65

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 88 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 7  
ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
  



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

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

จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคาร ห้องประชุม 
อาคารอเนกประสงค์ 
ห้องน  าเทศบาลต าบลทับมา 
โรงเรียนอนุบาลทับมา 
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา
โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
พื นทีโ่ดยรอบอาคารทั งหมด 
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้าง
ทัศนียภาพทีดี่แกผู้่มาติดต่อราชการ

849,600 อาคาร
ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลทับมา,
 อาคารอเนก

 ประสงค์
บ้านทับมา 
หมู่ที ่4 และ
ส่ิงปลูกสร้าง

อื่น

ส านักปลัด/
ฝ่าย

บริหารงาน
ทัว่ไป

ต.ค.64-
ก.ย.65

ผด. 02

แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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. 2565

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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.

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การบริหารจัดการ
ความเส่ียง และการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลทับมา ประจ าปี
งบประมาณ 2565"

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร
 พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องในสังกัด
เทศบาลต าบลทับมา

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.64-
ม.ค.65

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเพือ่
การพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง เพือ่เพิม่พูนความรู้
และทักษะจากการศึกษาดูงาน

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการ
เจ้าหน้าที่

เม.ย.65-
ม.ิย.65

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

90 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



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

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพือ่องค์กรใสสะอาด

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมโดยใช้หลักศาสนา

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการ
เจ้าหน้าที่

ก.พ.65-
เม.ย.65

5 โครงการอบรมและส่งเสริม
วิถีชีวิตประชาธิปไตย

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยแก่คณะผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชน พนักงานเทศบาล 
และประชาชน

25,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

พ.ย.64-
ม.ค.65

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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.

6 โครงการฝึกอบรมเสริม       
องค์ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายการเบิกจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

จัดฝึกอบรมเพิม่ความรู้ให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่าย เพือ่ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบทีใ่ช้ในการเบิก
จ่ายเงิน

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ม.ค.65-
ม.ีค.65

7 โครงการร่วมใจช าระภาษี     
เพือ่อนาคตทีดี่ของชาวทับมา

ออกหน่วยบริการรับช าระภาษี
ในเขตเทศบาลต าบลทับมา 
จ านวน 8 ชุมชน เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ต.ค.64-
ก.ย.65

พ.ศ. 2565

ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564

92 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

ผด. 02/1 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 

ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
พัฒนำท้องถ่ิน 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนครุภัณฑ์
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน

    1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 11 23.40 108,400 1.11
ส านักปลัดฯ,        

กองการเจ้าหน้าที,่     
กองยุทธฯ, กองคลัง

    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2.13 16,000 0.16 ส านักปลัดฯ
    1.3 แผนงานการศึกษา 7 14.89 150,600 1.54 กองการศึกษาฯ
    1.4 แผนงานสาธารณสุข 5 10.64 338,600 3.47 กองสาธารณสุขฯ
    1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 10.64 40,000 0.41 กองสวัสดิการสังคม
    1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.13 8,000 0.08 กองช่าง

รวม 30 63.83 661,600 6.77
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 2.13 9,900 0.10 กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 2.13 9,900 0.10
3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    3.1 แผนงานสาธารณสุข 9 19.15 278,200 2.85 กองสาธารณสุขฯ

รวม 9 19.15 278,200 2.85

 ผด. 01
บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

93 ผด. 01 บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนครุภัณฑ์
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 2.13 39,800 0.41 กองสาธารณสุขฯ
    4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 2.13 24,000 0.25 กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 4.26 63,800 0.65
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 2.13 16,000 0.16 กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 2.13 16,000 0.16
6. ครุภัณฑ์การศึกษา
    6.1 แผนงานสาธารณสุข 3 6.38 1,245,000 12.74 กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 6.38 1,245,000 12.74
7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.13 7,496,000 76.72 กองช่าง

รวม 1 2.13 7,496,000 76.72
รวมทัง้สิ้น 47 100.00 9,770,500 100.00

บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 ผด. 01

94 ผด. 01 บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ



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

1 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

/ฝ่ำย
บริหำรงำน

ทัว่ไป

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1
บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลทับมำ อ ำเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

95 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

2 เก้าอี้ส านักงาน จ ำนวน 2 ตัว จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำนท้ำวแขน 
ขนำด 62*69*94 ซม. ขำ
เหล็กล้อเล่ือน มีโช้คปรับสูงต่ ำ
ได้จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,000 
บำท                               -
เก้ำอี้ส ำนักงำนเท้ำแขน ขนำด 
58*60*91 ซม. ขำเหล็ก
ล้อเล่ือนมีโช้คปรับสูงต่ ำได้ 
จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 
บำท

6,500 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

พ.ย.64-
ม.ค.65

3 ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 1
 ตู้

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน มีมือ
จับชนิดปิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 
 3 จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,900 
บำท คุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ มอก.

5,900 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1
1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

96 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

4 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ ำนวน
 1 ตู้

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 
จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,900 บำท

6,900 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

พ.ย.64-
ม.ค.65

5 โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี้ จ ำนวน
 1 ชุด

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนขอบยำง 
จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,400 
บำท รวมเป็นเงิน 6,400 บำท 
ขนำด 123*67*75.3 ซม. มี
ล้ินชักขวำ 3 ล้ินชัก เก้ำอี้
ส ำนักงำนท้ำวแขน จ ำนวน 1 
ตัว ๆ ละ 2,500 บำท ขนำด 
58*62*88 ซม. ขำเหล็ก
ล้อเล่ือนมีโช้คปรับสูงต่ ำได้

8,900 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

97 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

6 โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี้ จ ำนวน
 2 ชุด

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน ขอบยำง 
จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 
บำท รวมเป็นเงิน 10,000 
บำท ขนำด 107.5*67*75.3
 ซม. มีล้ินชักขวำ 3 ล้ินชัก 
เก้ำอี้ส ำนักงำนท้ำวแขน จ ำนวน
 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บำท รวม
เป็นเงิน 5,000 บำท ขนำด 
58*62*88 ซม. ขำเหล็ก
ล้อเล่ือนมีโช้คปรับสูงต่ ำได้

15,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

 ผด. 02/1

พ.ย.64-
ม.ค.65

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

98 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

7 โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี้ จ ำนวน
 2 ชุด

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน ขอบยำง 
จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 7,300 
บำท รวมเป็นเงิน 14,600 
บำท ขนำด 138.5*67*75.3
 ซม. มีล้ินชักซ้ำย 3 ล้ินชัก และ
ล้ินชักขวำ 3 ล้ินชัก เก้ำอี้
ส ำนักงำนท้ำวแขน จ ำนวน 2 
ตัว ๆ ละ 3,500 บำท รวมเป็น
เงิน 7,000 บำท ขนำด 62*
66*95 ซม. ขำเหล็กล้อเล่ือนมี
โช้คปรับสูงต่ ำได้

21,600 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

พ.ย.64-
ม.ค.65

8 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
ยุทธศำสตร์

และ
งบประมำณ

พ.ย.64-
ม.ค.65

พ.ศ. 2565

 ผด. 02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564

99 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

9 เก้าอี้ส านักงาน จ ำนวน 4 ตัว จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำนท้ำวแขน 
ขนำดกว้ำง 58 ซม. X ยำว 60
 ซม. X สูง 90 ซม. ขำเหล็ก
ล้อเล่ือน มีโช้คปรับสูงต่ ำได้ 
จ ำนวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500 
บำท

10,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองคลัง พ.ย.64-
ม.ค.65

10 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองคลัง พ.ย.64-
ม.ค.65

11 ตู้ใส่แฟ้มเอกสำร จ ำนวน 2 ตู้ จัดซ้ือตู้ใส่แฟ้มเอกสำร จ ำนวน 
40 ช่อง จ ำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 
4,800 บำท

9,600 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองคลัง พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

100 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 2 เคร่ือง

16,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

/ฝ่ำย
ปกครอง

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

101 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
กำรศึกษำฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

2 ตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือนแบบ
ทึบ จ ำนวน 2 หลัง

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือน
แบบทึบ ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 
120 ซม. จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ
 5,900 บำท

11,800 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
กำรศึกษำฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

3 ตู้เก็บเอกสำรเหล็ก 3 ล้ินชัก 
จ ำนวน 2 หลัง

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรเหล็ก 3 
ล้ินชัก จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 
3,400 บำท

6,800 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
กำรศึกษำฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

102 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

4 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 8,000
 บำท

16,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
กำรศึกษำฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

5 ชั้นเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ช่อง 
จ ำนวน 2 หลัง

จัดซ้ือชั้นเก็บแฟ้มเอกสำร 40 
ช่อง จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 
4,800 บำท

9,600 ศูนย์พฒันำ
เด็กเล็กบำ้น

ทบัมำ

กอง
กำรศึกษำฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

6 ชั้นวำงอเนกประสงค์ จ ำนวน 
12 หลัง

จัดซ้ือชั้นวำงอเนกประสงค์ 
จ ำนวน 12 หลัง ๆ ละ 4,400
 บำท

52,800 โรงเรียน
อนุบำลทบัมำ

กอง
กำรศึกษำฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

7 พัดลมโคจรส่ำยรอบตัวพร้อม
ติดต้ัง จ ำนวน 24 ตัว

จัดซ้ือพัดลมโคจรส่ำยรอบตัว
พร้อมติดต้ัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ  
16 นิ้ว จ ำนวน 24 ตัว ๆ ละ   
 1,900 บำท

45,600 โรงเรียน
อนุบำลทบัมำ

กอง
กำรศึกษำฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

103 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

2 ตู้ใส่แฟ้มเอกสำร จ ำนวน      
 40 ช่อง

จัดซ้ือตู้ใส่แฟ้มเอกสำร จ ำนวน 
40 ช่อง จ ำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 
4,800 บำท

9,600 เทศบำล
ต ำบลทบัมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

3 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 8,000
 บำท

16,000 1.ศูนย์ 
บริกำร
สำธำรณสุข
เทศบำล
ต ำบลทบัมำ 
 2.โรง 
พยำบำล
ส่งเสริม
สุขภำพ
ต ำบลทบัมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.4 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

104 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

4 เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบ
ดิจิตอล (ขำว-ด ำและสี) 
ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบ
ดิจิตอล (ขำว-ด ำและสี) 
ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

250,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

5 เคร่ืองฟอกอำกำศแบบ
เคล่ือนย้ำย ขนำด 1,000    
 ซีเอฟเอ็ม จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอำกำศแบบ
เคล่ือนย้ำย (รำคำไม่รวมติดต้ัง) 
ขนำดควำมเร็วของแรงลม
ระดับสูงไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 ซีเอฟ
เอ็ม จ ำนวน 1 เคร่ือง

55,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

1.1 แผนงำนสำธำรณสุข
1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

105 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 เก้ำอี้ส ำนักงำน ท้ำวแขน 
ขนำด W58 x D60 x H90 
ซม. จ ำนวน 3 ตัว

จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน ท้ำวแขน 
ขนำด W58 x D60 x H90 
ซม. จ ำนวน 3 ตัว ๆ ละ 
2,500 บำท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ มีล้อเล่ือนพลำสติก มีโช๊
คปรับขึ้นลง ขนำด W63 x 
D68 x H92 ซม.

7,500 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สวัสดิกำร

สังคม

พ.ย.64-
ม.ค.65

2 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สวัสดิกำร

สังคม

พ.ย.64-
ม.ค.65

3 ตู้ใส่แฟ้มเอกสำร 4 ชั้น 40 
ช่อง ขนำด 91.7x31x176 
ซม. จ ำนวน 2 ตู้

จัดซ้ือตู้ใส่แฟ้มเอกสำร 4 ชั้น 
40 ช่อง ขนำด 
91.7x31x176 ซม. จ ำนวน 2
 ตู้ ๆ ละ 4,800 บำท

9,600 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สวัสดิกำร

สังคม

ธ.ค.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

106 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

4 โต๊ะท ำงำนแบบขอบยำง ขนำด
 120*60*75 ซม. จ ำนวน   
 2 ตัว

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนแบบขอบยำง 
จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,200 
บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ขนำด 120*60*75 ซม. มี
ล้ินชักขวำ 2 ล้ินชัก

8,400 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สวัสดิกำร

สังคม

พ.ย.64-
ม.ค.65

5 โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 150*
77*75  จ ำนวน 1 ตัว

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 
150*77*75 ซม. จ ำนวน 1 
ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนำด
 150*77*75 ซม. มีล้ินชัก

6,500 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สวัสดิกำร

สังคม

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

107 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่
จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองช่ำง พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.6 แผนงำนเคหะและชมุชน

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

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

108 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 เตำแก๊ส จ ำนวน 1 เตำ จัดซ้ือเตำแก๊สส ำหรับงำนซับ
พลำย จ ำนวน 1 เตำ

9,900 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

2. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
2.1 แผนงำนสำธำรณสุข

พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564

 ผด. 02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

109 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 เคร่ืองปัน่และผสมสำรอุดฟัน 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองปัน่และผสมสำรอุด
ฟัน จ ำนวน 1 เคร่ือง

12,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

2 รถเข็นท ำแผล จ ำนวน 1 คัน จัดซ้ือรถเข็นท ำแผล จ ำนวน    
1 คัน

12,800 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

3 รถเข็นชนิดนั่ง จ ำนวน 1 คัน จัดซ้ือรถเข็นชนิดนั่ง จ ำนวน    
 1 คัน

15,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

 ผด. 02/1
3. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

110 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

4 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักแบบดิจิตอล
พร้อมทีว่ัดส่วนสูง จ ำนวน     
 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ ำหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมทีว่ัดส่วนสูง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

20,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

5 เคร่ืองดูดเสมหะ จ ำนวน 1 
เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองดูดเสมหะ จ ำนวน  
 1 เคร่ือง

28,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

6 เตียงเฟำว์เลอร์ชนิดไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 1 เตียง

จัดซ้ือเตียงเฟำว์เลอร์ชนิดไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 1 เตียง

45,400 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

 ผด. 02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

111 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

7 ชุดทันตกรรมเคล่ือนทีพ่ร้อม
เก้ำอี้สนำมและโคมไฟ จ ำนวน
 1 ชุด

จัดซ้ือชุดทันตกรรมเคล่ือนที่
พร้อมเก้ำอี้สนำมและโคมไฟ 
จ ำนวน 1 ชุด

65,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

8 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต
อัตโนมัติแบบสอดแขน จ ำนวน
 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองวัดควำมดันโลหิต
แบบสอดแขน จ ำนวน 1 เคร่ือง

70,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

9 เคร่ืองวัดควำมเข้มแสง จัดซ้ือเคร่ืองวัดควำมเข้มแสง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

10,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

ล ำดบั
ที่

งบประมำณ 
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

112 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) 
แบบ Smart TV ระดับควำม
ละเอียดจอภำพ 
3840x2160 พิกเซล ขนำด
 55 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
 แบบ Smart TV ระดับควำม
ละเอียดจอภำพ 3840x2160
 พิกเซล ขนำด 55 นิ้ว จ ำนวน  
 1 เคร่ือง

39,800 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

 ผด. 02/1

4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
4.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

113 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 โปรเจคเตอร์โฮมเธียเตอร์
มัลติมีเดียพร้อมโต๊ะวำงและ
จอภำพ จ ำนวน 1 ชุด

จัดซ้ือโปรเจคเตอร์โฮมเธียเตอร์
มัลติมีเดียพร้อมโต๊ะวำงและ
จอภำพ จ ำนวน 1 ชุด

24,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สวัสดิกำร

สังคม

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด. 02/1

4.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

114 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 ล ำโพงพร้อมภำคขยำย จ ำนวน
 1 ชุด

จัดซ้ือล ำโพงพร้อมภำคขยำย 
จ ำนวน 1 ชุด

16,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สวัสดิกำร

สังคม

พ.ย.64-
ม.ค.65

 ผด.02/1
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
5.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

115 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 หุน่จ ำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิต
ขั้นสูงขนำดเต็มตัว แบบทำรก
 1 ตัว

จัดซ้ือหุน่จ ำลองฝึกปฏิบัติ
ช่วยชีวิตขั้นสูงขนำดเต็มตัว 
แบบทำรก 1 ตัว

365,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

2 หุน่จ ำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิต
ขั้นสูงขนำดเต็มตัว แบบเด็ก 1
 ตัว

จัดซ้ือหุน่จ ำลองฝึกปฏิบัติ
ช่วยชีวิตขั้นสูงขนำดเต็มตัว     
แบบเด็ก 1 ตัว

420,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

3 หุน่จ ำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิต
ขั้นสูงขนำดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่
 1 ตัว

จัดซ้ือหุน่จ ำลองฝึกปฏิบัติ
ช่วยชีวิตขั้นสูงขนำดเต็มตัว 
แบบผู้ใหญ่ 1 ตัว

460,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กอง
สำธำรณสุขฯ/
 โรงพยำบำล

ส่งเสริม
สุขภำพต ำบล

ทบัมำ

ต.ค.64-
มี.ค.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

6. ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
6.1 แผนงำนสำธำรณสุข

 ผด.02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

116 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด 
(CCTV System) จ ำนวน 64 
ชุด พร้อมอุปกรณ์และระบบ
สำย หมู่ที ่1-8 เทศบำล
ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

จัดซ้ือระบบโทรทัศน์กล้องวงจร
ปิด (CCTV System) จ ำนวน 
64 ชุด พร้อมอุปกรณ์และ
ระบบสำย เพือ่รักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System) ในเขตเทศบำลต ำบล
ทับมำ หมู่ที ่1-8 เทศบำล
ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

7,496,000 เทศบำล
ต ำบลทับมำ

กองช่ำง ต.ค.64-
ก.ย.65 

งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจฯ

7.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หมำยเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 ผด.02/1
7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

117 ผด. 02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ฯ


