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  บทที่ 1 
บทน ำ 

 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท      
และอ านาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน      
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งผลให้เทศบาลต าบลทับมา ซึ่งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
ต าบล มีภาระหน้าที่ และภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลทับมายังขาดแคลนทรัพยากรในการ
บริหารจัดการ การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้ 
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ท้องถิ่น ในการนี้เทศบาลต าบลทับมา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงได้ท าการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ขึ้น             

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซ่ึงการติดตามแผนพัฒนาถือ
เป็นเครื่องมือจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ซึ่ง “การติดตาม” (monitoring) 
หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการ 
ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน มีค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการไม่ได้รับประโยชน์  หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับประโยชน์จากโครงการ   

  การประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมิน       
จะได้ปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการ การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้ งการติดตาม             
และประเมินผล ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปปรับปรุงและประกอบการ
ตัดสินใจต่อไป            
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ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น 

ปัจจัยน าเข้า 

-แผนปฏิบัติการ 

-งบประมาณ 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอื่น 

ระบบวัฒนธรรม ระบบการเมอืง 

กระบวนการ 

-การใชท้รัพยากร 

-การด าเนินการตาม

แผน 

-การบริหารแผน 

ผลผลิต 

-ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนในเชิงรูปธรรม 

 

ผลลัพธ์ 

-ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนเมื่อ

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring) 

- Input monitoring 

- Performance 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

   - ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน 

      การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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แผนพัฒนำระดับมหภำค 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ  ประเทศ
ไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวการจัดท า  การก าหนด
เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ มีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
ได้ ซึ่งมีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ณ วันที่  8 ตุลาคม 
พุทธศักราชการ 2561 ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ เพ่ือความสุขของคนไทย
ทุกคน   

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว 
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบด้วย      

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ      
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่    
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12      

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน    
มากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ – ๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน            

ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ครั้ งนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา       
ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
ร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น       
จุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การ
ปฏิบัติโดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็น     
การพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย        
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้      

1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหา      
ในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน สากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน       

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  

ที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
 



 
 

5 
 

 
 
(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ         

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้      
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต      

(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  อาทิ ส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ    

(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ 
   (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว    

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ  ที่ทุกคน   
เข้าถึงได ้

2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม การพัฒนาในช่วงที่
ผ่านมาทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน  แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม          
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย       
(๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้ง
การให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  
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3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน เศรษฐกิจไทย

ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ซบเซาและข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความ
ร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจสู งขึ้น  นอกจากนี้  ยังเน้นให้ เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง               
ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ    
การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน       

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ในเชิงธุรกิจ 
ของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและ อ านวยความสะดวก
ด้านการค้าการลงทุน 

4. ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ  รวมทั้ง
การดารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อม      
เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซ เรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
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แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม  
(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(๗ ) การพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญ หาความขั ดแย้ งด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง และ

ยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป 
จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก    

ของชาติ   
(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ   

ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ

มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ

สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล  
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
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6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ   

ธรรมำภิบำลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 
รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการ
ด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
 (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
 (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
 (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม  
 (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์  ที่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหา
เชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการ
ใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและ  ทางน้ า เพ่ิมปริมาณการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของ        
ท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค  การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้าน        
โลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
ต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)   
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่ง
ทางน้ า  
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 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจาก
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ    
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า   
 (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
 (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
 (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสม องค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศ  
ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ     
และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ    

เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยี   
ที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความ   
เหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน       

(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม  ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย  

(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม      
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่  และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ  ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของ
การพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับ 
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ประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
ในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการเพ่ิม 
มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน    
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่ วถึง พัฒนาภาคเหนือ   
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย 
การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย   
 (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง  ส่วนท้องถิ่น          
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง      
 (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน  
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง 
ยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม   

10. ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ  การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศ       
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  การเพ่ิมระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค
อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งใน
ทุกระดับ  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
 (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ  และแสวงหาตลาดใหม่ 
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  
 (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
 (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่     
โดดเด่นในภูมิภาค  
 (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
 (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
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 (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
 (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
 (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
 (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ   

 Thailand 4.0  
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  หรือโมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ก่อนจะมาถึง
ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นล าดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต ่ 

- ประเทศไทย 1.0 เป็นการด ารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและ
ขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก ่เป็นต้น  

- ประเทศไทย 2.0 เน้นไปทางอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง 
เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

- ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การ
ผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

- ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้น    
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญสู่ Thailand 4.0 มีดังนี   
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  ที่เน้นการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur)  

2) เปลี่ยนจาก  Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง  

3) เปลี่ยนจาก  Traditional Services ซึ่ งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่  High Value 
Services  

4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  

กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ    
1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 

ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 

เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น  
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3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  
4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น  

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น  

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” จะส าเร็จใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” 
เป็นตัวการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน        
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน     
ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ 
อันได้แก ่ 

กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนา 
คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  
กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ

วิชาชีพ  
 กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs 
และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเข้มข้น 
 
แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำภำค 
  เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่ฐานการ
ผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวแนวทางการ
พัฒนา 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง)   
 1. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
        “พื นที่พัฒนำพิเศษระดับอำเซียน แหล่งผลิตอำหำรและผลไม้ปลอดภัยเพื่อกำรส่งออกและ
แหล่งท่องเที่ยวมำตรฐำนระดับนำนำชำติ” 

 2.  เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  1  พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  2  แหล่งผลิตอาหารและผลไม้เพ่ือการส่งออก 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  3  แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  4  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายการพัฒนาที่  5  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
 3 . ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
  ประเด็นการพัฒนาที่  1  พัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
  ประเด็นการพัฒนาที่  2  พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
  ประเด็นการพัฒนาที่  3  ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
  ประเด็นการพัฒนาที่  4  เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  ประเด็นการพัฒนาที่  5  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ   
มั่นคง ปลอดภัย 
 4.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง) 
  1) ฐานเศรษฐกิจชั้นน าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
  2) แหล่งผลิตอาหารและผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียง 
  3) แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตรโดยชุมชน 
 
แผนพัฒนำจังหวัดระยอง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 

“City innovative advances, Balanced development, 
Based on the sufficiency economy” 
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  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (Strategy) 
   การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมสงบสุข  เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก การ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองมุ่งเน้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้าง
รากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และให้ความส าคัญตามล าดับการพัฒนา จ านวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการท่องเที่ยว  
( Improving the quality of agricultural products, fishery products and livestock to meet 
international standards. Coupled with the development of agriculture, industry and tourism) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
( Develop tourism potential to grow in tandem with agriculture and industry, quality and 
sustainability) 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ควบคู่กับ
การรับผิดชอบต่อสังคม  
( Promote the development of the industrial sector to the Eco Industry, coupled with 
Corporate social responsibility)   
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม  
(Conservation and use of natural resources and the environment on the basis of participation) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(Enhancing quality of life And the participation of citizens in accordance with the philosophy 
of sufficiency economy) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 : สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และ
ภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล  
( Strengthen and improve  the ability of the commercial sector and the service sector to 
compete internationally)   
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ระยองเมืองน่าอยู่ เกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเป็นมิตร ภายใต้แนวคิด   
เศรษฐกิจพอเพียง” 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (Strategy) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและการกีฬา 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้ 
 

ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลทับมำ 
   
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำล บริกำรประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรศึกษำ 
พัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อำเซียน” 
 
 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลทับมำ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร ข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.1 สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย 
1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร 

 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและแหล่งน  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 และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
      3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
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 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณสุข ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

4.3  ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
4.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
     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 และส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

     7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 
     7.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานขององค์กร 
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บทที่ 2 
 

รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ 
เทศบำลต ำบลทับมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 รำยงำน 
- รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   
- รายงานแบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลทับมา 
- รายงานแบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทับมา 
- รายงานแบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
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เทศบาลต าบลทับมา 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เดือนตุลาคม 2563 –  มีนาคม 2564 
 

 
 
 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง
รับจริง เกินประมาณ

การ
หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 26,409.00 26,409.00

ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 2,635.00 2,635.00

ภาษีป้าย 6,000,000.00 4,806,675.60 -1,193,324.40

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 7,605,000.00 215,475.15 -7,389,524.85

รวมหมวดภาษีอากร 13,605,000.00 5,051,194.75 -8,553,805.25

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนญุาตการขายสุรา 40,000.00 7,536.90 -32,463.10

ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 130,000.00 112,347.00 -17,653.00

ค่าธรรมเนยีมเกบ็และขนมูลฝอย 3,000,000.00 1,984,250.00 -1,015,750.00

ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่

จ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร

30,000.00 1,400.00 -28,600.00

ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร 30,000.00 6,860.00 -23,140.00

ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบียนพาณชิย์ 4,000.00 1,550.00 -2,450.00

ค่าธรรมเนยีมอ่ืน ๆ 120,000.00 104,695.00 -15,305.00

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00 250.00 -750.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 500,000.00 390,777.00 -109,223.00

ค่าปรับอ่ืน ๆ 35,000.00 3,520.00 -31,480.00

ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ

450,000.00 28,350.00 -421,650.00

ค่าใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซ่ึงมีพ้ืนที่เกนิ 200 

ตารางเมตร

40,000.00 0.00 -40,000.00

ค่าใบอนญุาตให้ต้ังตลาดเอกชน 6,000.00 0.00 -6,000.00

ค่าใบอนญุาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 7,000.00 2,560.00 -4,440.00

ค่าใบอนญุาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 1,000.00 530.00 -470.00

ค่าใบอนญุาตอ่ืนๆ 25,000.00 23,060.00 -1,940.00

รวมหมวดค่าธรรม เนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,419,000.00 2,667,685.90 -1,751,314.10

หมวดรายได้จากทรัพยสิ์น ดอกเบ้ีย 1,500,000.00 520,083.20 -979,916.80

รวมหมวดรายได้จากท รัพย์ สิน 1,500,000.00 520,083.20 -979,916.80

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน 201,000.00 10,500.00 -190,500.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 400,000.00 81,382.82 -318,617.18

รวมหมวดรายได้เ บ็ดเตล็ด 601,000.00 91,882.82 -509,117.18

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์ 1,000,000.00 1,455,054.96 455,054.96

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 16,000,000.00 4,010,081.69 -11,989,918.31

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 45,000,000.00 21,187,789.09 -23,812,210.91

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 2,700,000.00 1,369,108.44 -1,330,891.56

ภาษีสรรพสามิต 18,800,000.00 10,361,839.11 -8,438,160.89

ภาษียาสูบ 50,000.00 0.00 -50,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 200,000.00 165,113.51 -34,886.49

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 150,000.00 47,701.41 -102,298.59

ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน

41,200,000.00 15,492,393.00 -25,707,607.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 125,100,000.00 54,089,081.21 -71,010,918.79

หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป เงินอุดหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และ

ภารกจิถา่ยโอนเลือกท า

39,775,000.00 26,358,467.25 -13,416,532.75

รวมหมวดเ งินอุดหนุนทั่ วไป 39,775,000.00 26,358,467.25 -13,416,532.75

รวมทั้ งหมด 185,000,000.00 88,778,395.13 -96,221,604.87
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง
รับจริง เกินประมาณ

การ
หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 26,409.00 26,409.00

ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 2,635.00 2,635.00

ภาษีป้าย 6,000,000.00 4,806,675.60 -1,193,324.40

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 7,605,000.00 215,475.15 -7,389,524.85

รวมหมวดภาษีอากร 13,605,000.00 5,051,194.75 -8,553,805.25

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนญุาตการขายสุรา 40,000.00 7,536.90 -32,463.10

ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 130,000.00 112,347.00 -17,653.00

ค่าธรรมเนยีมเกบ็และขนมูลฝอย 3,000,000.00 1,984,250.00 -1,015,750.00

ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่

จ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร

30,000.00 1,400.00 -28,600.00

ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร 30,000.00 6,860.00 -23,140.00

ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบียนพาณชิย์ 4,000.00 1,550.00 -2,450.00

ค่าธรรมเนยีมอ่ืน ๆ 120,000.00 104,695.00 -15,305.00

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00 250.00 -750.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 500,000.00 390,777.00 -109,223.00

ค่าปรับอ่ืน ๆ 35,000.00 3,520.00 -31,480.00

ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ

450,000.00 28,350.00 -421,650.00

ค่าใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซ่ึงมีพ้ืนที่เกนิ 200 

ตารางเมตร

40,000.00 0.00 -40,000.00

ค่าใบอนญุาตให้ต้ังตลาดเอกชน 6,000.00 0.00 -6,000.00

ค่าใบอนญุาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 7,000.00 2,560.00 -4,440.00

ค่าใบอนญุาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 1,000.00 530.00 -470.00

ค่าใบอนญุาตอ่ืนๆ 25,000.00 23,060.00 -1,940.00

รวมหมวดค่าธรรม เนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,419,000.00 2,667,685.90 -1,751,314.10

หมวดรายได้จากทรัพยสิ์น ดอกเบ้ีย 1,500,000.00 520,083.20 -979,916.80

รวมหมวดรายได้จากท รัพย์ สิน 1,500,000.00 520,083.20 -979,916.80

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน 201,000.00 10,500.00 -190,500.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 400,000.00 81,382.82 -318,617.18

รวมหมวดรายได้เ บ็ดเตล็ด 601,000.00 91,882.82 -509,117.18

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์ 1,000,000.00 1,455,054.96 455,054.96

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 16,000,000.00 4,010,081.69 -11,989,918.31

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 45,000,000.00 21,187,789.09 -23,812,210.91

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 2,700,000.00 1,369,108.44 -1,330,891.56

ภาษีสรรพสามิต 18,800,000.00 10,361,839.11 -8,438,160.89

ภาษียาสูบ 50,000.00 0.00 -50,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 200,000.00 165,113.51 -34,886.49

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 150,000.00 47,701.41 -102,298.59

ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน

41,200,000.00 15,492,393.00 -25,707,607.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 125,100,000.00 54,089,081.21 -71,010,918.79

หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป เงินอุดหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และ

ภารกจิถา่ยโอนเลือกท า

39,775,000.00 26,358,467.25 -13,416,532.75

รวมหมวดเ งินอุดหนุนทั่ วไป 39,775,000.00 26,358,467.25 -13,416,532.75

รวมทั้ งหมด 185,000,000.00 88,778,395.13 -96,221,604.87
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รายการ ประมาณการ รวมรายจ่ายจาก รวมจ่ายจาก รวมทั้งหมด
เทศบัญญัติ เงินอุดหนุนระบุ
งบประมาณ วตัถุประสงค์/

เฉพาะกิจ
รายจ่าย
งบกลาง 28,759,312.00       14,646,919.66     14,646,919.66     
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 4,426,920.00         1,320,390.00       1,320,390.00       
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 47,331,398.00       17,090,621.94     17,090,621.94     
ค่าตอบแทน 6,145,800.00         570,530.00         570,530.00         
ค่าใชส้อย 41,769,240.00       11,327,089.06     11,327,089.06     
ค่าวสัดุ 7,897,200.00         2,396,858.70       2,396,858.70       
ค่าสาธารณูปโภค 2,975,000.00         1,006,264.92       1,006,264.92       
ค่าครุภัณฑ์ 12,732,950.00       665,525.18         665,525.18         
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 29,848,000.00       -                    -                   
รายจา่ยอืน่ 30,000.00             -                    -                   
เงินอดุหนนุ 3,084,180.00         1,894,180.00       1,894,180.00       
เงินอดุหนนุระบุวตัถปุระสงค์/เฉพาะกจิ -                      271,320.00      271,320.00         

รวมรายจ่าย 185,000,000.00    50,918,379.46    271,320.00     51,189,699.46    
รายรับ
ภาษีอากร 13,605,000.00       5,051,194.75       5,051,194.75       
ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 4,419,000.00         2,667,685.90       2,667,685.90       
รายได้จากทรัพยสิ์น 1,500,000.00         520,083.20         520,083.20         
รายได้เบ็ดเตล็ด 601,000.00           91,882.82           91,882.82           
ภาษีจดัสรร 125,100,000.00      54,089,081.21     54,089,081.21     
เงินอดุหนนุทั่วไป 39,775,000.00       26,358,467.25     26,358,467.25     
เงินอดุหนนุระบุวตัถปุระสงค์/เฉพาะกจิ -                      271,320.00      271,320.00         

รวมรายรับทั้งสิ้น 185,000,000.00    88,778,395.13    271,320.00     89,049,715.13    
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 135,071,555.63   
ทุนส ารองเงินสะสม 80,322,534.26     

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืง จังหวดัระยอง
ตารางรายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เงินอุดหนุน อปท. / ส่วนรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ / องค์กรประชำชน 

ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 
 

ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียด
ของกิจกรรม 

ผลผลิต 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 
หนังสือ 

สอบถำมสถำนะกำร
คลัง/ขอเบิกเงิน

อุดหนุนจำกหน่วยงำน
ที่ขอรับเงินอุดหนุน 

หนังสือ 
รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 
จำกหน่วยงำน 

ที่ขอรับเงินอุดหนุน 

ตั งจ่ำย 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

 
เงินเหลือจ่ำย 

รับคืน 
(บำท) 

เป็นไป
ตำม
วัตถุ 

ประสงค์ 

ไม่
เป็นไป
ตำม
วัตถุ 

ประสงค์ 

1 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวัดทับมา  
- ค่าอาหารกลางวัน 
 

ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
วัดทับมา 
 
 

กอง 
การศึกษา 

2,140,000 1,030,000 1,110,000 0 - - หนังสือโรงเรยีนชุมชน
วัดทับมา ที่ ศธ

04125.104/396 
ลว. 23 พ.ย. 63 

เรื่อง ขอทราบสถานะ
ทางการคลัง 

อยู่ระหว่าง 
รอรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

2 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวัดทับมา 
- โครงการพัฒนา 
การเรยีนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน) 
 

ค่าจ้างครูสอน
ภาษาอังกฤษ  
1 คน  
ภาษาจีน 1 คน 
 

กอง 
การศึกษา 

 

554,180 554,180 0 0 - - หนังสือโรงเรยีนชุมชน
วัดทับมา ที่ ศธ

04125.104/336 
ลว. 28 ก.ย. 63 

เรื่อง ขอทราบสถานะ
ทางการคลัง 

อยู่ระหว่าง 
รอรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียด
ของกิจกรรม 

ผลผลิต 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 
หนังสือ 

สอบถำมสถำนะกำร
คลัง/ขอเบิกเงิน

อุดหนุนจำกหน่วยงำน
ที่ขอรับเงินอุดหนุน 

หนังสือ 
รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 
จำกหน่วยงำน 

ที่ขอรับเงินอุดหนุน 

ตั งจ่ำย 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

 
เงินเหลือจ่ำย 

รับคืน 
(บำท) 

เป็นไป
ตำม
วัตถุ 

ประสงค์ 

ไม่
เป็นไป
ตำม
วัตถุ 

ประสงค์ 
3 โครงการจดังาน

เทศกาลผลไม้และ
ของดีเมืองระยอง 
 
 
 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองระยอง 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

50,000 0 50,000 0 - - - - 

4 โครงการจดังานวัน
สมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองระยอง 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

30,000 
 

30,000 0 30,000 - / หนังสืออ าเภอเมือง
ระยอง ท่ี รย 

0118/4901  
ลว. 2 พ.ย.63 
เรื่อง สอบถาม

สถานการณ์คลังเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเงินอุดหนุน 
 

หนังสืออ าเภอเมือง
ระยอง ท่ี รย 
0118/69 

ลว. 6 ม.ค.64 
เรื่อง ขอส่งคืนเงิน

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันสมเด็จพระเจ้า

ตามสินมหาราช
จังหวัดระยอง 

ประจ าปี 2563 
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียด
ของกิจกรรม 

ผลผลิต 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน หนังสือ 
สอบถำมสถำนะกำร

คลัง/ขอเบิกเงิน
อุดหนุนจำก

หน่วยงำนที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

หนังสือ 
รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 
จำกหน่วยงำน 

ที่ขอรับเงินอุดหนุน 

ตั งจ่ำย 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

 
เงินเหลือจ่ำย 

รับคืน 
(บำท) 

เป็นไป
ตำม
วัตถุ 

ประสงค์ 

ไม่
เป็นไป
ตำม
วัตถุ 

ประสงค์ 
5 โครงการส่งเสริม 

สนับสนุนอนุรักษ์
มรดกไทยและเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน และ
กิจกรรมทางศิลป 
วัฒนธรรมของอ าเภอ 
เมืองระยอง ประจ าปี 
2564 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองระยอง 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 0 0 - - หนังสืออ าเภอเมือง
ระยอง ท่ี รย 
0118/799 
ลว. 1 มี.ค.64 

เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนอนุรักษ์ 

มรดกไทยและเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ 

อยู่ระหว่าง 
รอรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

6 โครงการประเพณ ี
ส่งวิ่งเกวียน กิจการ
สภาวัฒนธรรมต าบล
ทับมา 
 

อุดหนุนกิจการ
สภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา 
 

กอง
การศึกษา 

40,000 40,000 0 0 /  หนังสือสภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา ท่ี สวธ. 
ต.ทับมา 13/2563 

ลว. 30 พ.ย.63 
เรื่อง ขอสอบถาม

สถานะการคลังเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเงินอุดหนุน 

หนังสือสภาวัฒนธรรม
ต าบลทับมา ท่ี สวธ. 
ต.ทับมา 1/2564 
ลว. 29 ม.ค.64 
เรื่อง รายงานผลการ

ด าเนนิงานโครงการประเพณี
ท าบุญส่งวิ่งเกวียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียด
ของกิจกรรม 

ผลผลิต 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน หนังสือ 
สอบถำม

สถำนะกำรคลัง/ขอ
เบิกเงินอุดหนุนจำก
หน่วยงำนที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

หนังสือ 
รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 
จำกหน่วยงำน 

ที่ขอรับเงินอุดหนุน 

ตั งจ่ำย 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

 
เงินเหลือจ่ำย 

รับคืน 
(บำท) 

เป็นไป
ตำม
วัตถุ 

ประสงค์ 

ไม่
เป็นไป
ตำม
วัตถุ 

ประสงค์ 
7 โครงการขอรับเงิน

อุดหนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด อ าเภอเมือง
ระยอง (ศป.ปส.อ.
เมืองระยอง) 
ประจ าปีงบประมาณ  
2564 
 
 
 
 

อุดหนุน 
โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด อ าเภอ
เมืองระยอง 
(ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง) 
ประจ าปี
งบประมาณ  
2564 

กอง 
วิชาการฯ 

240,000 240,000 0 0 - 
 

- หนังสืออ าเภอเมือง
ระยอง ท่ี รย 
0118/385 

ลว. 2 กุมภาพันธ์ 
2564 

เรื่อง ขอเบิกเงิน
อุดหนุนโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์

ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอเมือง
ระยอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2564 
 

อยู่ระหว่าง 
รอรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

รวมทั งสิ น 3,084,180 1,924,180 1,160,000 30,000  
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แบบรำยงำนแบบที่ 1 
แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลทับมำ 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
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 [[[ 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 
 

ค ำชี แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า 
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ( รำยละเอียดในบทท่ี 1 ส่วนข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลทับมำ) 
  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลทับมำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

ส่วนที่ 2  ประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

เกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทับมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 พบว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินมีการด าเนินการครบถ้วนทั้งในส่วนของคณะกรรมการและในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 
100   
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แบบรายงานแบบท่ี 2 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   

 แบบที่ 2   แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลทับมำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
      ค ำชี แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  
  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป (รำยละเอียดในบทที่ 1 ส่วนข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลทับมำ) 
  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลทับมำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดระยอง    

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่  1 – 2  (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564)  
   (1) ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม ) (2) ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม )    
   (3) ไตรมาสที ่3 (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน)    
 ส่วนที่  2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)      

1. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) ปีที ่5 (2565) รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1* 14 6,061,000 13 4,365,000 14 5,535,000 14 2,535,000 14 2,535,000 69 21,031,000 
2* 37 66,175,000 26 50,846,700 65 94,132,803 29 69,618,800 36 68,244,093 193 349,017,396 
3* 22 18,898,000 23 20,921,600 28 23,957,200 29 26,128,000 28 27,344,000 130 117,248,800 

4* 27 27,770,542 23 18,107,850 32 16,048,400 31 17,402,440 30 19,236,384 143 98,565,616 
5* 33 13,684,080 31 13,669,798 31 12,806,800 31 12,836,800 30 12,786,800 156 65,784,278 

6* 2 350,000 6 350,000 6 490,000 6 490,000 6 490,000 26 2,170,000 
7* 6 2,510,000 5 1,438,000 9 1,603,000 10 1,833,000 8 1,763,000 38 9,147,000 

รวม 141 135,448,622 127 109,698,948 185 154,573,203 150 130,844,040 152 132,399,277 755 662,964,090 
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2. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) ปีที ่5 (2565) รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1*     1 160,000 1 160,000 1 160,000 3 480,000 
2*     16 7,599,000 16 7,599,000 16 7,599,000 48 22,797,000 

3*     5 2,491,000 5 2,491,000 5 2,491,000 15 7,473,000 
4*             

5*             
6*             
7*     1 160,000 1 160,000 1 160,000 3 480,000 

รวม     23 10,410,000 23 10,410,000 23 10,410,000 69 31,230,000 
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3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)    
 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) ปีที ่5 (2565) รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1*     1 1,500,000     1 1,500,000 
2*     7 32886,200 14 21,135,200   21 54,021,400 

3*             
4*       3 470,000 3 470,000 6 940,000 

5*       6 1,217,000 5 914,000 11 2,131,000 
6*             
7*       1 30,000   1 30,000 

รวม     8 34,386,200 24 22,852,200 8 1,384,000 40 58,622,400 
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3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) ปีที ่5 (2565) รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1*       1 497,000   1 497,000 
2*       14 39,004,700 3 39,497,000 17 78,501,700 

3*       1 89,000 4 430,000 5 519,000 
4*             

5*             
6*             
7*             

รวม       16 39,590,700 7 39,927,000 23 79,517,700 
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4. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 - 3) 
 

ยุทธ 
ศำสตร ์

ปีที ่ 1 (2561) ปีที ่ 2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) ปีที ่5 (2565) รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1* 14 6,061,000 13 4,365,000 16 7,195,000 16 3,192,000 15 2,695,000 74 23,508,000 
2* 37 66,175,000 26 50,846,700 88 134,618,003 73 137,357,700 55 115,340,093 279 504,337,496 
3* 22 18,898,000 23 20,921,600 33 26,448,200 35 28,708,000 37 30,265,000 150 125,240,800 
4* 27 27,770,542 23 18,107,850 32 16,048,400 34 17,872,440 33 19,706,384 149 99,505,616 
5* 33 13,684,080 31 13,669,798 31 12,806,800 37 14,053,800 35 13,700,800 167 67,915,278 
6* 2 350,000 6 350,000 6 490,000 6 490,000 6 490,000 26 2,170,000 
7* 6 2,510,000 5 1,438,000 10 1,763,000 12 2,023,000 9 1,923,000 42 9,657,000 

รวม 141 135,448,622 127 109,698,948 216 199,369,403 213 203,696,940 190 184,120,277 887 832,334,190 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564)    
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
 

จ ำนวน
โครงกำร
ทีบ่รรจใุน
แผนพัฒนำ

จ ำนวน จ ำนวน รอ้ยละ
1* 16 3 18.75
2* 73 46 63.01
3* 35 8 22.86
4* 34 17 50.00
5* 37 6 16.22
6* 6 0 0.00
7* 12 2 16.67
รวม 213 82 38.50

ยทุธศำสตร์
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็
จ ำนวนโครงกำรทีอ่ยู่
ระหวำ่งด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรทีย่งั
ไม่ได้ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรที่
น ำมำด ำเนินกำร

ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ
4 30.77 5 38.46 4 30.77 13 81.25
2 7.41 25 92.59 0 0.00 27 36.99
5 18.52 7 25.93 15 55.56 27

41.94 31 83.78

77.14
0 0.00 16 94.12 1 5.88 17 50.00
9 29.03 9 29.03 13

3 30.00 10
0 0.00 2 33.33 4 66.67

จ ำนวนโครงกำรที่
บรรจใุนแผนพัฒนำ 

แต่ไม่ได้น ำมำ
ด ำเนินกำร

83.33
23 17.56 68 51.91 40 30.53 131 61.50

6 100.00
3 30.00 4 40.00

 
 
 
 

 ค าอธิบาย 
 1* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2* ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 
 3* ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 
 4* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ           
                        และสิ่งแวดล้อม 
 5* ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6* ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 7* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

1. ด้านการพฒันา
การเมอืง การบริหาร 
ข้อมลูช่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5,355,000.00 2.89 0.00 0.00 5,355,000.00 825,446.00 986,908.00 18.43 1,812,354.00 33.84 3,542,646.00 66.16

2. ด้านการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน
และแหล่งน้ า

29,348,000.00 15.86 0.00 0.00 29,348,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,348,000.00 100.00

3. ด้านการพฒันา
สังคมและคุณภาพชีวติ 24,264,800.00 13.12 0.00 150,000.00 24,414,800.00 0.00 10,323,750.00 42.28 10,323,750.00 42.28 14,091,050.00 57.72

4. ด้านการ
พฒันาการบริหาร
จัดการระบบสารณสุข
 ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

18,309,440.00 9.90 0.00 0.00 18,309,440.00 11,553,898.50 5,985,542.00 32.69 17,539,440.50 95.79 769,999.50 4.21

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
2

งบประมาณ
1

ยทุธศาสตร์
7

เบิกจ่ายจรงิ
3

โอนลด
4

โอนเพ่ิม
5

คงเหลอื
หลงัโอนลด-โอนเพ่ิม

6
ก่อหน้ีผูกพัน

8
งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

ทั้งหมด

(6 + 7)

9
งบประมาณคงเหลอื

(5 - 8)
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จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

5. ด้านการพฒันา
และส่งเสริมการศึกษา
 การกฬีา ศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

13,175,980.00 7.12 0.00 6,000.00 13,181,980.00 983,443.20 3,806,503.00 28.88 4,789,946.20 36.34 8,392,033.80 63.66

6. ด้านการพฒันา
เศรษฐกจิและการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ศาสนา วฒันธรรม 
และภูมปิัญญาท้องถิน่

650,000.00 0.35 0.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 100.00

7. ด้านการ
พฒันาการบริหาร
จัดการและพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์

93,896,780.00 50.76 3,065,310.00 2,909,310.00 93,740,780.00 714,518.09 29,815,676.46 31.81 30,530,194.55 32.57 63,210,585.45 67.43

รวม 185,000,000.00 100.00 3,065,310.00 3,065,310.00 185,000,000.00 14,077,305.79 50,918,379.46 27.52 64,995,685.25 35.13 120,004,314.75 64.87

6
ก่อหน้ีผูกพัน

7
เบิกจ่ายจรงิ

8
งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

ทั้งหมด

(6 + 7)

9
งบประมาณคงเหลอื

(5 - 8)

1
ยทุธศาสตร์

2
งบประมาณ

3
โอนลด

4
โอนเพ่ิม

5
คงเหลอื

หลงัโอนลด-โอนเพ่ิม
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สว่นที ่3 ผลการด าเนินงานตามโครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ อยูร่ะหวา่ง ยงัไม่ได้ งบประมาณ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ
แล้วเสรจ็ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีไ่ด้รับ

1.เงินอดุหนุนทัว่ไป ส าหรับภารกจิถ่ายโอนเลือกท า /     11,475,956.25     11,475,956.25 -                 
2. เบีย้ยังชีพผู้สุงอายุ / 8,075,600.00      8,075,600.00      -                 
3. เบีย้ยังชีพความพกิาร / 1,210,200.00      1,210,200.00      -                 
4. เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ / 72,000.00          69,000.00          3,000.00           
5. อาหารกลางวนัเด็ก / 1,916,000.00      1,916,000.00      -                 
6. อาหารเสริมนม / 1,142,716.00      888,007.92        254,708.08        
7. ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (รร.อนุบาลทับมา) / 41,000.00          20,000.00          21,000.00         
8. ค่าอปุกรณ์การเรียน(รร.อนุบาลทับมา) / 32,300.00          32,300.00          -                 
9. ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน (รร.อนุบาลทับมา) / 69,445.00          69,445.00          -                 
10. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. / 90,000.00          85,000.00          5,000.00           
11. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)รร.อนุบาลทับมา / 274,550.00        274,550.00        -                 
12. ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า (รร.อนุบาลทับมา) / 1,098,400.00      1,098,400.00      -                 
13. เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูศพด. / 860,300.00        860,300.00        -                 
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    26,358,467.25    26,074,759.17        283,708.08

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
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โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ อยูร่ะหวา่ง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ทีไ่ด้รับ

เงินเดือน ค่าตอบแทนข้าราชการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต.ทับมา

/         271,320.00         271,320.00                    -   

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ        271,320.00        271,320.00                    -   

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
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แบบรายงานแบบที่ 3 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ค ำชี แจง :  เป็นแบบประเมินตนเองมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลทับมา มีการปกครองแบ่งเป็น 8 ชุมชน จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลทับมาตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม 2551  
 

ที่ตั ง  ทิศเหนือ ติดต่อเขต เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขต เทศบาลนครระยอง, เทศบาลต าบลน้ าคอก, 

เทศบาลต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
      เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 
  ทิศใต ้  ติดต่อเขต เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง 
         ส านักงานเทศบาลต าบลทับมาอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองระยองประมาณ  8 กิโลเมตร         
และตั้งอยู่บริเวณสี่แยกทับมา  ถนนสายบางนา – ตราด (ถนนสาย 36) หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
เนื อที ่     มีเนื้อที่ประมาณ 29.24 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 18,275 ไร่ 
 
กำรปกครอง 

ต าบลทับมาแบ่งการปกครองเป็น 8 ชุมชน โดยมีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 25,060 คน 
แยกเป็นชาย 12,489 คน เป็นหญิง 12,571 คน จ านวนครัวเรือน 17,004 ครัวเรือน สามารถแยกจ านวน
ประชากรเป็นหมู่บ้าน ดังนี้     

ชุมชน 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
ชำย หญิง 

จ ำนวนประชำกร
ทั งหมด 

๑. ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 
๒. ชุมชนบ้านแหลมมะขาม  หมู่ที่ 2 
๓. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
๔. ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ที่ 4 
๕. ชุมชนบ้านเขาไผ่  หมู่ที่ 5 
๖. ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที่ 6 
๗. ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 
๘. ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 

1,144 
4,562 
4,111 
2,801 
1,160 
1,885 

923 
418 

867 
3,226 
3,118 
1,849 

742 
1,550 

871 
266 

868 
3,292 
3,186 
1,913 

696 
1,484 

849 
283 

1,735 
6,518 
6,304 
3,762 
1,438 
3,034 
1,720 

549 
รวม 17,004 12,489 12,571 25,060 

ข้อมูลโดยงานทะเบียน เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนมีนาคม 2564 

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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   อุตสำหกรรม และกำรพำณิชย ์

   ห้างสรรพสินค้า      จ านวน     5   แห่ง  
   โรงงานอุตสาหกรรม      จ านวน     2   แห่ง 
         สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง     จ านวน      5   แห่ง 
         สถานบริการแก๊สเชื้อเพลิง     จ านวน      2    แห่ง 
         สถานประกอบการจ าหน่ายรถยนต์และบริการหลังการขาย     จ านวน      6    แห่ง 
    สถานประกอบการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง    จ านวน    15    แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์       จ านวน    15    แห่ง 
         สถานประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อมรถยนต์     จ านวน      10    แห่ง 
         สถานประกอบการร้านอาหาร      จ านวน      13 แห่ง 
         สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท              จ านวน      14 แห่ง 
         สถานประกอบการร้านค้า       จ านวน          183 แห่ง 
         สถานประกอบการบ้านเช่า ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท ์   จ านวน          257    แห่ง 
         สถานประกอบการร้านขายวัสดุก่อสร้าง     จ านวน   16   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านเสริมสวย, สปา     จ านวน    14 แห่ง 
         สถานประกอบการบริษัทต่าง ๆ                จ านวน     91 แห่ง 
         สถานรับเลี้ยงเด็ก      จ านวน     2 แห่ง 
    สถานประกอบการค้าของเก่า    จ านวน    2    แห่ง 
    สถานประกอบการโรงกลึง     จ านวน    3 แห่ง 
    สถานประกอบการไม้แปรรูป    จ านวน    3  แห่ง 
    สถานประกอบการคลินิก     จ านวน    3 แห่ง 

           ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2564  
 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้ำน OTOP  
   หมู่ที่ 1  ผลิตภัณฑ์กะปิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน 
   หมู่ที่ 3  ผลิตภัณฑ์กะปิ, ค๊อกเทลลอยแก้ว, ขนมเปี้ยะนางฟ้า 
   หมู่ที่ 4  ผลิตภัณฑ์กะปิแท้ ตราถ้ าม้า 
   หมู่ที่ 5  ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ ตราไผ่สายรุ้ง 
   หมู่ที่ 6  ผลิตภัณฑ์น้ าปลาแท้, ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า 
   หมู่ที่ 7  ผลิตภัณฑ์กะปิ ตราเขาโบสถ,์ แคบหมู 
   หมู่ที่ 8  ผลิตภัณฑ์กะปิ, น้ าพริกแกง, ไข่เค็ม, ปุ๋ย, หน่อไม้ดอง, OTOP นวัตวิถีบ้าน 
             สะพานหิน 

   กลุ่มอำชีพของกองทุนต่ำง ๆ มีจ ำนวน 16 กลุ่มอำชีพ 
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาบ หมู่ 1 - ผลิตภัณฑ์ กะปิ, น้ าพริก, ปลาส้ม,  

ยาดมและพิมเสน 
   2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม หมู่ 2 – ผลิตภัณฑ์การผูกผ้าประดับงาน   
   3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด หมู่ 3 ผลิตภัณฑ์ – อาหารพื้นบ้าน, 
ขนมไทย, กะปิ, ค๊อกเทลลอยแก้ว, ผักคืนช่ายไฮโดรโปรนิค 
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   4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับมา หมู่ 4 ผลิตภัณฑ์ – กะปิ, ขนมไทย 
   5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ หมู่ 5 ผลิตภัณฑ์ – ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง, ข้าวเกรียบไผ่ 
สายรุ้ง 
   6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ – ปุย๋ชีวภาพแห้ง, กะปิ 
   7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพศิลปะประดิษฐ์บ้านแหลมทองหลาง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ – เครื่องจักรสาน,  
ไม้กวาด 
   8. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ –  น้ าปลา, อาหารพื้นบ้าน 
   9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ หมู่ 7 ผลิตภัณฑ์ – กะปิ, ผักปลอด
สารพิษ, แคบหมู 
   10. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพแห้ง, 
กะปิ, น้ าพริกแกง, หน่อไม้ดอง, ไข่เค็ม 
   11. กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตผักไฮโดรโปรนิค หมู่ 1 ผลิตภัณฑ์ – ผักไฮโดรโปรนิค 
   12. กลุ่มส่งเสริมอาชีพนาบัวบ้านขนาบ หมู่ 1 ผลิตภัณฑ์ – บัว, ใบเตย 
   13. กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 – การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
   14. วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านเขาโบสถ์ ผลิตภัณฑ์ – ผักสวนครัว, เมล่อน มะเขือเทศ 
และองุ่นในโรงเรือน 
   15. วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา ผลิตภัณฑ์ –  น้ าผึ้งชันโรง, การแปร
รูปจากผึ้งชันโรง 
 
   ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน  
   1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทับมา 
   2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสะพานหิน 
   3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านขนาบ 
   4. ศูนย์การเรียนรู้การท านาบัว กลุ่มส่งเสริมอาชีพนาบัวบ้านขนาบ 
   5. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด 
   6. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวและอาหารพื้นบ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน 
   7. ศูนย์การเรียนรู้กีฬาและนันทนาการ กลุ่มกีฬาชุมชนบ้านขนาบ 
   8. ศูนย์การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ 
   9. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
   10. ศูนย์การเรียนรู้การผลิตลอดช่องสิงคโปร์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ หมู่ 5 

   กำรท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, โบรำณสถำน โบรำณวัตถุที่ส ำคัญ 
   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 -  ศาลเจ้ายางเอน         
   ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 -  ศาลเจ้าแม่สไบทอง    
   ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4     -  วัดทับมา  -  ศาลเจ้าพ่อถ้ าม้า 
   ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  -  หินรูปช้าง    
   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7  -  วัดเขาโบสถ์   -  เจดีย์วัดเขาโบสถ์   
   ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 -  ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง   -  สะพานหิน  
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    กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  กลุ่มนาบัว, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาบ 
    ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์ (ลอดช่องไผ่สายรุ้ง) 
    ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 กลุ่มมโหรีไทย, กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก, กลุ่มปลูกไม้ประดับ 
         กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์       
    ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์, เกษตรปลอดภัย 
    ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8  กลุ่ม OTOP นวัตวิถีบ้านสะพานหิน, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
         บ้านสะพานหิน  

   ประเพณีท้องถิ่นงำนประเพณีท้องถิ่น เทศกำลประจ ำป ี  
    - ลานวัฒนธรรมต าบลทับมา สถานที ่วัดทับมา หมู่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
    - งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ าด าหัวของพรจากผู้สูงอายุ เล่นน้ า
   สงกรานต์ การแข่งขันกีฬา สถานที ่
     - หมู่ที ่1 ศูนย์สาธิตบ้านขนาบ  
     - หมู่ที่ 2 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม   
     - หมู่ที ่3 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด  
     - หมู่ที ่4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา      
     - หมู่ที่ 5 บ้านนางสาววรรณา  กล่อมแก้ว 
     - หมู่ที ่6 ศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ที ่7 วัดเขาโบสถ์ 
     - หมู่ที ่8 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน  
    - ประเพณีท าบุญส่งวิ่งเกวียน สถานที่ 
     - หมู่ที ่1 ศูนย์สาธิตบ้านขนาบ  
     - หมู่ที ่2 ศาลายางเอน 
     - หมู่ที ่3 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองมะหาด  
     - หมู่ที ่4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา  
     - หมู่ที ่6 ศาลาแหลมทองหลาง และศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ที่ 7 บ้านเขาโบสถ ์
     - หมู่ที ่8 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน  
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ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ล ำดับ ภูมิปัญญำ ชื่อ – นำมสกุล ที่อยู่ 

1 ด้านการศึกษา 1 ราย  
 - วรรณคดี, ภาษาไทย นางพิไลวรรณ  มณีปฐมวงค์ 66 ม.8 

2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7 ราย  
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ นายจอมภพ  เรืองศิริพัฒน์ 94/1 ม.7 
 - หมอต าแย นางย่อม  สูงล้น 112/1 ม.2  
 - หมอสมุนไพร นายสง่า  เผือกทองค า 134/2 ม.7 
 - แพทย์โบราณ นายสมศักดิ์  เฮงสกุลวงษ์ 1/9 ม.3 
 - นวดแผนโบราณ นายจ ารัส  บุรีล้ า 128/7 ม.7 
 - ยาลม นางส าราญ  วงษ์ไพศาล 55 ม.3 
 - ปศุสัตว์ นายสุชิน  ทรัพย์สิน 60/4 ม.8 

3 ด้านการเกษตร 5 ราย  
 - เพาะปลูกพืชสวน, ปุ๋ยหมัก นายทองสุก  ผ่องผาด 53 ม.1 
 - ปลูกผัก (ผักกูด, หน่อไม้) นางประมวล  ดังก้อง 47 ม.4 
 - ปลูกผักพ้ืนบ้าน นางบุญชู  ยิ่งยวด 134 ม.7 
 - ขยายพันธ์ต้นไม้ นายสมนึก  รัตนศรี 127/2 ม.7 
 - การท านาบัว นายทองสุข  เกษรสวัสดิ์ 32 ม.1 

4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -  
5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 15 ราย  
 - ขึ้นบ้านใหม่ หมอขวัญ นายอรุณ  นามจันทร์ 66 ม.1 
 - คันกระสุน นายชาญ  เกษรศิริ 41/2 ม.4 
 - กลองยาว นางส าเนา  คงทน 59/1 ม.6 
 - มโหรี นายพา  อยู่คง 64 ม.6 
 - ล าตัด นายสั่ง  แสงโชติ 118/3 ม.7 
 - ละครร้อง นางสาวพรรณี  สินลอยมา 2/4 ม.2 
 - ละครร้อง นางอรพรรณ  จันทร์บุตร 2/4 ม.2 
 - ร าวงย้อนยุค  นางสังวาล  ดังก้อง 108 ม.4 
 - การเล่นสะบ้า นางเสียน  บางรัตน์ 133/3 ม.7 
 - ตะกร้อลอดห่วง นายยวด  ละมัย 116/43 ม.2 
 - หมากลุก นายเสาร์  อบรม 10 ม.4 
 - บุญส่งวิ่งเกวียน นายพิกุล  ค าผ่อง 72 ม.6 
 - ขนมหัวขันหมาก นางสวัสดิ์  อยู่คง 64 ม.6 
 - เกวียนหมาก นางวรรณา  สีขาว 35/5 ม.1 
 - สัปเหร่อ นายสมพงษ์  เมฆอรุณ 103/1 ม.7 
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ล ำดับ ภูมิปัญญำ ชื่อ – นำมสกุล ที่อยู่ 
6 ด้านศาสนา จริยธรรม 6 ราย  
 - มัคทายก นายสมควร  อบรม 20 ม.4 
 - มัคทายก ต ารายาสมุนไพร นายบุญธรรม  ล าดับชั้น 85/1 ม.6 
 - ไวยาวัจกร นายผูก  สุทธิฮึก 61/3 ม.8 
 - ศาสนพิธี นายละม่อม  หิรัญรัตน์ 21 ม.3 
 - ศาสนพิธี นายสิโรตพ์  มณีปฐมวงค์ 66 ม.8 
 - ศาสนพิธี นายบุญช่วย  นามจันทร์ 61/5 ม.1 

7 ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม จักรสาน 9 ราย  
 - ลอดช่องสิงคโปร์ นางสัมฤทธิ  วิเชียรวัฒน์ 89 ม.5 
 - จักรสาน นางสุนทร  คงคาล้อม 37/12 ม.6 
 - กรงนก นายเตี่ยม  คงคาล้อม 58 ม.6 
 - ถักโคเชร์ นิตติ้ง นางพรวลัย  เสถียรธนพงศ์ 126/7 ม.2 
 - ซุ่มไก ่ นางชิน  เกษรศิริ 30/1 ม.4 
 - เหรียญโปรยทาน นางสมาน  ล้นล้ า 48/8 ม.4 
 - เหรียญโปรยทาน, การสาน นางจินดา  แก้วประถม 99/1 ม.4 
 - ตัดเย็บเสื้อผ้า นางฉลอม  อยู่คง 106/2 ม.6 
 - ช่างเย็บผ้า นางสมควร  จิตตรง 37/16 ม.6 

8 ด้านสถาปัตยกรรม 4 ราย  
 - ช่างไม ้ นายแก้ว  พิกุลทอง 41/3 ม.3 
 - ก่อสร้าง, งานไม้ นายจรินทร์  จ านงคงทรัพย์ 46/5 ม.6 
 - ก่อสร้าง, งานไม้ นางเพ็ญ  ดังก้อง 59/14 ม.6 
 - ก่อสร้าง,งานไม ้ นายค าปัน  เมืองพรม 126/295 ม.2 

9 ด้านโหราศาสตร์ 4 ราย  
 - หมอดูลายมือ นางศรีนวล  นัทธีเจริญ 21/1 ม.2 
 - โหราศาสตร์ไทย (ไพ่ป๊อก) นางพยม  วงษ์ศรี 107/16 ม.2 
 - หมอล่วง นางส าเนียง  พฤกษาชาติ 50/4 ม.4 
 - หมอล่วง นางปริมาณ  ทับทิม 141/8 ม.7 

10 ด้านบริหารจัดการ 1 ราย  
 - ชมรมผู้สูงอายุต าบลทับมา นายผ่อง  หิงสันเทียะ 129/4 ม.8 

11 ด้านกฎหมาย 1 ราย  
 - กฎหมาย ผู้พิพากษาศาลเยาวชนสมทบ นางสาวเบญจา  ศรีสวัสดิ์ 24 ม.1 
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ล ำดับ ภูมิปัญญำ ชื่อ – นำมสกุล ที่อยู่ 
12 ด้านอาหาร 29 ราย  

 - น้ าพริก, น้ ายาปลาช่อน นางสัน  เกษรศิริ 90 ม.4 
 - น้ าพริกแกงป่า/แกงเผ็ด นางบาง  ทรัพย์สิน 64/2 ม.8 
 - น้ าพริก/แกงเผ็ด นางฉลวย  แก้วประถม 111/1 ม.2 
 - พริกแกง นางเสงี่ยม  ชูเชิด 37/3 ม.3 
 - กะปิ นางแจ๋ว  จิตติรบ ารุง 66/2 ม.8 
 - น้ าพริกกะปิ นางพยอม  สุทธินาค 99 ม.5 
 - กะปิคั่ว นางหวาน  คงทน 21/3 ม.2 
 - น้ าพริกขนมจีน นางสาวสุราตรี  ปลดปลิด 106/1 ม.4 
 - แกงหมูชมวง นางสิน  เนติยันต์ 55/1 ม.6 
 - แกงบอน (สูตรโบราณ) นางล าดวน  พฤกษาชาติ 105/10 ม.4 
 - แกงส้มปลาเรียวเซียว นางหล่อ  สนั่นไหว 104/2 ม.2 
 - แกงไก่หน่อไม้ดอง นางฉลวย  ประทุม 83 ม.7 
 - แกงมะระหมยู่าง นางร าไพ  สุขล้น 104/6 ม.4 
 - แกงไก่กระวาน นางสาววิลัย  นุชเจริญผล 20/11 ม.4 
 - แกงเขียวหวาน นางสาวจรูญ  เมฆอรุณ 103/9 ม.7 
 - แกงคั้วหอยขม นางฉอ้อน  สูงล้น 16 ม.2 
 - ปลาต้มหวาน นายชวน  ชาวนา 99 ม.4 
 - ห่อหมก นางสวลี  สุทธิฮึก 26/26 ม.4 
 - ผัดไทย นางประยูร  สกุลวงษ์ 69/6 ม.8 
 - ผัดไทย นางจินดา  รักสกุล 26/1 ม.3 
 - ส้มต า, ข้าวมัน นางประเทือง  เกษรศิริ 41/3 ม.4 
 - ส้มต า นางส าออย  อบรม 20 ม.4 
 - แคบหมู นางแสวง  ชาวนา 96 ม.7 
 - ย าขาหมูรมควัน นางทัศนีย์  สนั่นไหว 81/3 ม.6 
 - ย าญวน นางปราง  พงษ์คีร ี 119/1 ม.2 
 - งอกถ่ัวดอง นางทองเปลว  ยิ้มแย้ม 46/3 ม.1 
 - ข่าดอง นางสุนทร  ทรัพย์สิน 66/3 ม.8 
 - ข่าดอง นางสมควร  นิคมเขตต์ 44 ม.4 
 - เมี่ยงค า นางประนอม  เรืองศิริพัฒน์ 105/9 ม.4 

13 ด้านขนมไทย 10 ราย  
 - ข้าวต้มมัด นางฉลอม  วงษ์สูง 89/9 ม.4 
 - ขนมเทียน นางจวน  เกษรศิริ 63/1 ม.8 
 - มัดใต ้ นางมาก  บุญสุข 44/1 ม.3 
 - ขนมเก้ียมจ้าง นางโฉม  สุทธิฮึก 65/2 ม.8 
 - ข้าวเหนียวแดง นางเจ่ย  รัตนสุนทร 85 ม.4 
 - ข้าวหลาม นางพยอม  ชูเจริญ 61/2 ม.6 
 - ข้าวหลาม นางขิ่ม  ผ่องผาด 14 ม.1 
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ล ำดับ ภูมิปัญญำ ชื่อ – นำมสกุล ที่อยู่ 

 - ขนมมัน นางสาวกานดา  ชูเชิด 107/6 ม.4 
 - เปียกปูน นางสอิ้ง  วงษ์สูง 16/3 ม.1 
 - ลูกจุ่ย นางส าเนา  คงทน 59/1 ม.6 

14 ด้านอื่น ๆ 2 ราย  
 - ดับพิษไฟ นายสายยันต์  ทรัพย์สิน 64 ม.8 
 - เลี้ยงปลากัด นายเกษม  นัทธีเจริญ 1/3 ม.2 

รวมทั งสิ น 94 รำย  
ข้อมูล : โดยกองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลต ำบลทับมำ ณ เดือนมีนำคม 2564 

 
 

ศูนย์กำรเรียนรู้กำรจัดกำรขยะโดยใช้กระบวนกำร ROSES แบบครบวงจร 

ล ำดับ ศูนย์กำรเรียนรู ้ หมูที่ 
1 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 1 เทศบาลต าบลทับมา 4 
2 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลทับมา 4 
3 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 3 ชุมชนบ้านขนาบ  1 
4 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 4 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 2 
5 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านแหลมมะขาม 2 
6 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 6 หมู่บ้านการเคหะเอ้ืออาทร ระยอง 2 
7 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 7 หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ 3 
8 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 8 ชุมชนหนองมะหาด 3 
9 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 9 ชุมชนทับมา 4 

10 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 10 โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม 4 
11 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านเขาไผ่ 5 
12 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12 บริษัท ทีแอลเอส โฟลคลิฟ จ ากัด 5 
13 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 13 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง 6 
14 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองโพรง 6 
15 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 15 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 7 
16 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 7 
17 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านสะพานหิน 8 
18 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 18 ชุมชนบ้านสะพานหิน 8 
19 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 19 ตลาดนัดหนองโพรง 6 
20 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 20 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 4 
21 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 21 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงชุมชนบ้านทับมา 4 

ข้อมูล :  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนมีนาคม 2564 
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โครงสร้ำงพื นฐำน 
กำรคมนำคม    1) ทางหลวงแผ่นดิน มีจ านวน 2 สายที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที ่
    2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 (สายบางนา-ตราด) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

    3) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3136 (เลี่ยงเมืองระยอง) เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
         4) ทางหลวงชนบท มีจ านวน 1 สาย ที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
    5) ทางหลวงชนบท หมายเลข 4006 (สายหนองสนม-คลองช้างตาย) เป็นถนน  
    แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนตามแนวทางสาธารณะประโยชน์ 
      6) ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 250 สาย ประกอบด้วย 

      
 

ชุมชน 
ประเภทถนน (สำย) รวม

(สำย) คสล. แอสฟัสติก 
คอนกรีต 

ลูกรัง แอสฟัสติกคอนกรีต
และ คสล. 

คสล. 
และลูกรัง 

บ้านขนาบ หมู่ที ่1 28 3 2 - - 33 
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 30 8 - - - 38 
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 33 - 3 - - 36 
บ้านทับมา หมู่ที่ 4 41 6 3 2 - 52 
บ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 7 1 1 2 - 11 
บ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 23 3 2 - - 28 
บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 29 8 1 2 - 40 
บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 3 5 1 2 1 12 

รวม 194 34 13 8 1 250 
ข้อมูล : โดยกองช่าง เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนมีนาคม 2564 
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ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรของเทศบำลต ำบลทับมำ 

ล ำดับ ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 
1 ปลัดเทศบาลต าบลทับมา 1 
2 รองปลัดเทศบาลต าบลทับมา 1 
3 ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล 34 
4 ต าแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน 16 
5 ต าแหน่งในกองคลัง 19 
6 ต าแหน่งในกองช่าง 24 
7 ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30 
8 ต าแหน่งในกองการศึกษา 33 
9 ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 15 

10 ต าแหน่งในงานตรวจสอบภายใน 4 
รวม 177 

ระดับกำรศึกษำของบุคลำกรเทศบำลต ำบลทับมำ 

ล ำดับ ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 
1 ประถมศึกษา 11 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 13 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 
4 ระดับ ปวช. 7 
5 ระดับ ปวส. 31 
6 ระดับปริญญาตรี 82 
7 ระดับปริญญาโท 15 

ข้อมูล : โดยงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ณ เดือนมีนาคม 2564 
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ข้อมูลรำยได้เทศบำล 

 รายได้ของเทศบาลต าบลทับมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม  
2563 – 31 มีนาคม 2564) รวมทั้งสิ้น  89,049,715.13 บาท แยกได้ดังนี้      

  - รายรับจริง (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  จ านวน    89,049,715.13 บาท 
    - รายจ่ายจริง      จ านวน    51,189,699.46 บาท 

 - เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   จ านวน   135,071,555.63 บาท   
 - เงินทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน    80,322,534.26 บาท 

ตำรำงเปรียบเทียบรำยรับ - รำยจ่ำย และเงินสะสม ปี พ.ศ. 2560 –  มีนำคม 2564    

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
งบประมำณ 

รำยรับ รำยจ่ำย เงินสะสม 
2560 170,346,936.66 141,445,764.55 58,790,605.92 
2561 197,403,547.24 145,975,081.57 84,487,532.23 
2562 200,922,762.72 145,351,892.84 128,745,130.49 
2563 175,961,728.82 167,373,423.52 134,445,794.52 
2564 89,049,715.13 51,189,699.46 135,071,555.63     

ส่วนที่  2 ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่กำรปฏิบัติ  
 กำรน ำโครงกำรไปด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมจ่ำยเงินสะสม ระหว่ำงเดือน   
 (ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564) 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำรที่ จ ำนวนโครงกำร 

ปรำกฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบัติ 
1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 13 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 73 27 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 35 27 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขทรัพยากร    
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

34 17 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ    
   วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

37 31 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6 6 

     7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 10 

รวม 213 131 

จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติคดิเป็นร้อยละ  61.50  
ของจ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 



1 โครงการสนับสนุนการ
เลือกต้ัง

4,000,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป

ต.ค.63-
ก.ย.64

28 มี.ค.64 362,602 2,937,752   ก่อหนี้ผูกพัน
699,646  
บาท
อยู่ระหว่าง
จัดซ้ือจัดจ้าง

2 โครงการสนับสนุน
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลต าบลทบัมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ต.ค.63-
ก.ย.64

30,000  

ล ำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร

ตำรำงสรุปโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ระหว่ำงเดอืนตลุำคม 2563 - มนีำคม 2564

เปน็ไป
ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน
หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์ที ่1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมอืง กำรบริหำรขอ้มลูขำ่วสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แนวทำงกำรพัฒนำ 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชนมสี่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรท้องถ่ิน ภำยใตก้ำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

กำรด ำเนินกำร

ระยะเวลำ เบกิจ่ำย คงเหลือ
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

50 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



3 โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ตามรอยพอ่หลวง

50,000 ศูนย์บริการ
พฒันา

ปลวกแดง
ตาม

พระราชด าริ
จังหวดั
ระยอง

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ต.ค.63-
ก.ย.64

50,000  

4 โครงการหลักธรรมกับ
การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ม.ค.64-
มี.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

เม.ย.64-
มิ.ย.64

30,000  

5 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย 
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและผู้น าชุมชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

พ.ย.63-
ม.ค.64

3 พ.ย.63 25,244 4,756  

ล ำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร
ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

กำรด ำเนินกำร

เปน็ไป
ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน
หมำยเหตุ

ระยะเวลำ เบกิจ่ำย คงเหลือ
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

51 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



1 โครงการสตรีทบัมายุค
ใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
สวสัดิการ

สังคม

ก.พ.64-
เม.ย.64

แก้ไขแผนเป็น

ก.พ.64-
มิ.ย.64

30,000  

2  โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
และศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน 
และผู้น าชุมชน

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
สวสัดิการ

สังคม

ต.ค.63-
ธ.ค.63

12-13 
พ.ย.63

400,000 0  

เปน็ไป
ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน
หมำยเหตุยังไม่ได้

ด ำเนินกำร

กำรด ำเนินกำร

ระยะเวลำ เบกิจ่ำย คงเหลือ
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

ล ำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร

52 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



1  โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
จัดท าแผนพฒันา
เทศบาลต าบลทบัมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

ต.ค.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ก.พ.64-
พ.ค.64
คร้ังที่ 2
มิ.ย.64-
ก.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
1 โครงการ

ประชาสัมพนัธผ์ลการ
ด าเนินงานและกิจการ
ของเทศบาล

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

ต.ค.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ต.ค.63-
ก.ย.64

400,000   อยู่ระหวา่ง
ด าเนิน
โครงการ

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

คงเหลือ
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ล ำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร
ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

กำรด ำเนินกำร

เปน็ไป
ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน

แนวทำงกำรพัฒนำ 1.2 สนับสนุนและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรกิจกำรองค์กร

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ เบกิจ่ำย

53 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



2 โครงการพฒันา
ประสิทธภิาพบริการ
ตามพระราชบญัญัติ
การอ านวยความ
สะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

ต.ค.63-
ธ.ค.63

แก้ไขแผนเป็น

ม.ค.64-
มี.ค.64

ม.ค.64 100,000 0  

3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ประชาสัมพนัธท์อ้งถิ่น

200,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

74,200 0   ก่อหนี้ผูกพัน
125,800
บาท
อยู่ระหว่าง
ด าเนิน
โครงการ

ล ำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร
ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

กำรด ำเนินกำร

เปน็ไป
ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน
หมำยเหตุ

ระยะเวลำ เบกิจ่ำย คงเหลือ
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

54 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



4 โครงการอบรมข้อมูล
ข่าวสารตาม
พระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

25,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

ต.ค.63-
ธ.ค.63

4 พ.ย.63 24,862 138  

5 โครงการอบรมเพื่อการ
ปรับเปล่ียนสู่องค์กร
ดิจิทลั

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

 กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ก.พ.64-
มิ.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ เบกิจ่ำย คงเหลือ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ล ำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร
ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

กำรด ำเนินกำร

เปน็ไป
ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน

55 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



1 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
(หลังที่ 2) ชุมชนบา้น
ทบัมา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

28,000,000 ชุมชน
บา้น

ทบัมา 
หมู่ที่ 4

กองช่าง ต.ค.63-
ก.ย.64

28,000,000   ก าหนด
ราคากลาง

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.4 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

 56 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



2 โครงการก่อสร้างพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปแูผ่นยาง
สังเคราะหส์นามออก
ก าลังกายกลางแจ้ง
ส าหรับบคุคลทั่วไป
และผู้สูงอายุ
สวนสาธารณะ
ประโยชน์บา้นขนาบ 
หมู่ที่ 1 ต าบล
ทบัมา อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

674,000 สวน
สาธารณะ
ประโยชน์
บา้นขนาบ 

หมู่ที่ 1

กองช่าง พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1

ธ.ค.63-
พ.ค.64
คร้ังที่ 2

พ.ย.63 - 
ก.ค.64

674,000   ออกแบบ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

 57 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



3 โครงการก่อสร้างพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปแูผ่นยาง
สังเคราะหส์นามออก
ก าลังกายกลางแจ้ง
ส าหรับบคุคลทั่วไป
และผู้สูงอายุ
สวนสาธารณะ
ประโยชน์บา้นแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

674,000 สวน
สาธารณะ
ประโยชน์
บา้นแหลม

มะขาม
หมู่ที่ 2

กองช่าง พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1

ธ.ค.63-
พ.ค.64
คร้ังที่ 2

พ.ย.63 - 
ก.ค.64

674,000   ออกแบบ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

 58 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



1 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดเทศบาลต าบลทบัมา

80,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

30 พ.ย.63 16,900 63,100   ด าเนินการ
ตามหนังสือ
ส่ังการจาก
อ าเภอเมือง
ระยอง

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
แนวทางการพัฒนา 3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

 59 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



1 โครงการ 3 ป. 
ปลอดภยัอัคคีภยั

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น
 ก.พ.64-
มิ.ย.64

30,000  

2 โครงการจุดบริการ
ประชาชนเพื่อปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุทาง
จราจรช่วงเทศกาล
ปใีหม่

30,000 บริเวณถนน
ทบัมา-

เขาโบสถ์ 
หมู่ที่ 4

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

พ.ย.63-
ม.ค.64

29 ธ.ค.63
 - 4 ม.ค.64

16,000 14,000  

3 โครงการจุดบริการ
ประชาชนเพื่อปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุทาง
จราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์

30,000 บริเวณถนน
ทบัมา-

เขาโบสถ์ 
หมู่ที่ 4

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

มี.ค.64-
พ.ค.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

ล ำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร
ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

กำรด ำเนินกำร

เปน็ไป
ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน
หมำยเหตุ

ระยะเวลำ เบกิจ่ำย คงเหลือ
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

แนวทำงกำรพัฒนำ 3.2 จัดระบบปอ้งกัน และบรรเทำสำธำรณภยัเพ่ือสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

 60 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



4 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน

200,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ต.ค.63-
ก.ย.64

200,000   โอนเพิ่ม
150,000
บาท 
คร้ังที่ 
4/2564 
เมื่อวันที่ 25
 ม.ค.64

5 โครงการเตรียมความ
พร้อมและปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่ม

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

มิ.ย.64-
ก.ย.64

50,000  

6 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น

มี.ค.64-
มิ.ย.64

50,000  

กำรด ำเนินกำร

เปน็ไป
ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน
หมำยเหตุ

ระยะเวลำ เบกิจ่ำย คงเหลือ
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ล ำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร
ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

 61 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



1 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั

300,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป

พ.ค.64-
ส.ค.64

300,000  

2 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทดิาพชัร
สุธาพมิลลักษณ พระ
บรมราชินี

300,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป

เม.ย.64-
ก.ค.64

300,000  

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

 62 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



1 โครงการขับรถตามกฎ
ช่วยลดอุบติัเหตุ

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

พ.ย.63-
ม.ค.64

21 ธ.ค.63 29,900 100  

1 โครงการคลังปญัญา
ผู้สูงอายุ

50,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

พ.ย.63-
มี.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ย.63-
มิ.ย.64

50,000  

2 โครงการค่ายพฒันา
ครอบครัว กินอิ่ม
นอนอุ่น

200,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ย.63-
มิ.ย.64

200,000   ขอนุมัติ
โครงการ

3 โครงการค่ายเยาวชน
พทิกัษป์ระชาธปิไตย

300,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ม.ค.64

21-22 
พ.ย.63

300,000 0  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

 63 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วง
ปดิภาคเรียน (ภาคฤดู
ร้อน)

100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

มี.ค.64-
มิ.ย.64

100,000   ด าเนิน
โครงการ

5 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และคนพกิาร

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ม.ค.64-
มี.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ม.ค.64-
มิ.ย.64

30,000  

6 โครงการผู้สูงอายุจิต
แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ม.ค.64-
มี.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ม.ค.64-
มิ.ย.64

30,000  

7 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการพฒันา
ศักยภาพชีวติของ
ผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ม.ค.64

24-25 
ธ.ค.63

364,850 35,150  

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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8 โครงการฟื้นฟแูละยืด
อายุไขของผู้สูงอาย/ุ
ผู้พกิาร

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ม.ค.64-
มี.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ม.ค.64-
มิ.ย.64

30,000  

9 โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพกิาร
และทพุพลภาพ

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ม.ค.64-
มี.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ม.ค.64-
มิ.ย.64

30,000  

10 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลทบัมา

300,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ก.ย.64

300,000  

11 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลทบัมา 
(ศพอส. ต าบลทบัมา)

60,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ส.ค.64

60,000  

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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12 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งสถาบนั
ครอบครัว

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

เม.ย.64-
ก.ค.64

30,000  

13 โครงการส่ิงประดิษฐ์
นวตักรรมการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
ผู้พกิาร

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น

ธ.ค.63-
มิ.ย.64

30,000  

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,928,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ต.ค.63-
ก.ย.64

ต.ค.63-
มี.ค.64

8,076,900 9,851,100   ด าเนิน
โครงการ
และ
เบกิจ่าย

2 เบื้ยยังชีพคนพกิาร 3,225,600 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ต.ค.63-
ก.ย.64

ต.ค.63-
มี.ค.64

1,210,200 2,015,400   ด าเนิน
โครงการ
และ
เบกิจ่าย

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 331,200 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ต.ค.63-
ก.ย.64

ต.ค.63-
มี.ค.64

69,000 262,200   ด าเนิน
โครงการ
และ
เบกิจ่าย

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

แผนงานงบกลาง
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1 โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

100,000  

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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1 โครงการ Big Cleaning
 Day

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ย.63-
ส.ค.64

30,000   ด าเนิน
โครงการ

2 โครงการชุมชนปลอด
โฟมและถุงพลาสติก

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ย.63-
ก.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

3 โครงการธนาคารต้นไม้ 20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
มิ.ย.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ย.63-
ก.ย.64

20,000   ขออนุมัติ
โครงการ

4 โครงการอนุรักษแ์ละ
พฒันาปา่ชุมชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น

ธ.ค.63-
ก.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

ล าดับ
ที่

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
แผนงานสาธารณสุข
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5 โครงการส านักงานสี
เขียว

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.63-
ก.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

6 โครงการปลูกปา่
แหง่ชาติ (ตามรอยพอ่)
 และพฒันาแหล่งน  า

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

เม.ย.64-
มิ.ย.64

แก้ไขแผนเป็น

เม.ย.64-
ก.ย.64

30,000  

7 โครงการสร้างจิตส านึก
ด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.64-
มี.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ม.ค.64-
ก.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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1 โครงการขยะยิ ม 100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.63-
เม.ย.64

แก้ไขแผนเป็น

ต.ค.63-
ก.ย.64

100,000   ขออนุมัติ
โครงการ

2 โครงการคัดแยกขยะ
อันตรายและขยะติด
เชื อในชุมชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ย.63-
ก.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

3 โครงการชุมชนทบัมา
ปลอดถังขยะ

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
เม.ย.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ย.63-
ก.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

แผนงานสาธารณสุข
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4 โครงการคุณไม่ใช้เราขอ 30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.63-
พ.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ต.ค.63-
ก.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

1 โครงการจ้างเหมา
เอกชนเก็บขนขยะ
มูลฝอย ต่อเนื่อง 5 
ปงีบประมาณ (1 
ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2566)

17,539,440 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.63-
ก.ย.64

29 ต.ค.63
9 พ.ย.63
9 ธ.ค.63
7 ม.ค.64
5 ก.พ.64
9 มี.ค.64

5,985,542 0   ด าเนิน
โครงการ
ทกุเดือน

ก่อหนี 
ผูกพนั
11,553,898.50

 บาท

แผนงานเคหะชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

หน่วย
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

 72 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



1 โครงการใหค้วามรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
การสาธารณสุขและ
ธรรมาภบิาลส่ิงแวดล้อม

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น

ธ.ค.63-
ก.ย.64

30,000   ขออนุมัติ
โครงการ

1 โครงการเฝ้าระวงั
คุณภาพน  าอุปโภค
บริโภคและแหล่งน  า
ธรรมชาติ

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ธ.ค.63/
มี.ค.64-
เม.ย.64/
ก.ค.64-
ส.ค.64

ธ.ค.63
มี.ค.64

30,000   ด าเนิน
โครงการ

แผนงานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค
แผนงานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดใหไ้ด้มาตรฐานของกรมอนามัย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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2 โครงการสัตวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนัขบา้

60,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ก.พ.64/
เม.ย.64-
ก.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ย.63-
ก.ย.64

60,000   ด าเนิน
โครงการ
-ส ารวจ ขึ น
ทะเบียนสัตว์ 
และรอการ
จดัสรรงบฯจาก
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

1 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

160,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.63-
ก.ย.64

160,000   ขออนุมัติ
โครงการ
-รอการจดัสรร
งบฯ จากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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1 โครงการพฒันา
ศักยภาพครูและ
บคุลากรกองการศึกษา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ธ.ค.63

27-28 
พ.ย.63

21,941 8,059  

2 โครงการกีฬาสาน
สามัคคีปฐมวยั

30,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
ม.ค.64

22 ต.ค.63 28,015 1,985  

3 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 
ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทบัมา

65,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา

กอง
การศึกษา

เม.ย.64-
มิ.ย.64

65,000   ขออนุมัติ
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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4 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
บา้นทบัมา

20,000 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

บา้นทบัมา

กอง
การศึกษา

เม.ย.64-
มิ.ย.64

20,000   ขออนุมัติ
โครงการ

5 โครงการเปดิบา้น
วชิาการปฐมวยั

40,000 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

บา้นทบัมา/
โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.64-
เม.ย.64

แก้ไขแผนเป็น

ก.พ.64-
ส.ค.64

40,000   จัดซ้ือจัดจ้าง

6 โครงการพฒันาความรู้
และทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศใน
สถานศึกษา สังกัด
เทศบาลต าบลทบัมา

1,400,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ก.ย.64

1,400,000   ยกเลิก 
e-bidding

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
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7 โครงการพฒันาทกัษะ
สมอง Executive 
Functions (EF) 
ในเด็กปฐมวยั

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา/

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น

ทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ค.64-
ก.ค.64

50,000  

8 โครงการลูกเสือน้อย
โรงเรียนอนุบาลทบัมา

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา

กอง
การศึกษา

เม.ย.64-
ก.ค.64

10,000  

9 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 300,000 โรงเรียน
ชุมชนวดั
ทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น

ธ.ค.63-
ก.ย.64

300,000   หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ รย
 0017.1 
(COVID-19) 
ว 6769 
ลว 28 ธ.ค.63
-ยกเลิก
โครงการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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10 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวยั 
ทอ้งถิ่นไทยผ่านการ
เล่นสนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญา

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ก.ย.64

50,000  

11 โครงการส่งเสริม
ประชาธปิไตยใน
สถานศึกษา

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ค.64-
กค.64

10,000  

12 โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงในสถานศึกษา

20,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ธ.ค.63

แก้ไขแผนเป็น

ธ.ค.63-
ส.ค.64

20,000   ขออนุมัติ
โครงการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2,717,800 โรงเรียน กอง 1,127,750 1,590,050  

การบริหารสถานศึกษา อนุบาลทับมา การศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลทับมา ร.ร.อนุบาล

ทับมา

1) ค่าอาหารกลางวัน 1,400,000 ตามสัญญา เลขที ่
34/2564 ลว.30
 พ.ย.63 (ต้ังแต่
วันที ่1 ธ.ค.63-9 
เม.ย.64)

700,000 700,000   เบิกจา่ย งวดที ่1
ภาคเรียนที ่2 
ปีการศึกษา 
2563

2) คชจ.ในการปรับปรุง
หลักสูตร

20,000 20,000 0   เบิกหกัผลักส่ง
เรียบร้อยแล้ว

3) คชจ.อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 0   รอจดัสรรงบฯ

4) คชจ.ในการพัฒนา/ 100,000 0   รอจดัสรรงบฯ

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
5) คชจ.ในการพัฒนา 50,000 0   รอจดัสรรงบฯ

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
6) คชจ.ในการพัฒนาครู 19,500 0   รอจดัสรรงบฯ

ของโรงเรียนในสังกัด อปท.
7) คชจ.ในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

21,000 21,000   โอนเพิม่ 
6,000 บาท 
เนือ่งจากได้รับ
จดัสรรงบจาก
กรมฯ รอ
ด าเนินการเบิก
หกัผลักส่ง

ต.ค.63-
ก.ย.64

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ

โอนเพิม่ 
6,000 บาท 
คร้ังที่ 
3/2564 เมื่อ
วนัที่ 8 ม.ค.64
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8) คชจ.ในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.

50,000 0   รอจดัสรรงบฯ

9) ค่าจัดการเรียนการสอน 
(ค่ารายหัว)

595,000 297,500 297,500   เบิกหกัผลักส่ง
เรียบร้อยแล้ว 
ไตรมาสที ่1

10) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 105,000 0   รอจดัสรรงบฯ

11) ค่าหนังสือเรียน 70,000 0   รอจดัสรรงบฯ

12) ค่าอุปกรณ์การเรียน 70,000 35,000 35,000   เบิกหกัผลักส่ง
เรียบร้อยแล้ว 
ไตรมาสที ่1

13) ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

150,500 28 ธ.ค.63 75,250 75,250   เบิกหกัผลักส่ง
เรียบร้อยแล้ว 
ไตรมาสที ่1

14) เงินอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดโรงเรียนอนุบาล
ทับมา

50,000 0   รอจดัสรรงบฯ

หมายเหตุ
ไม่

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 813,000 ศพด. กอง 301,000 512,000  

การบริหารสถานศึกษา บา้นทบัมา การศึกษา/
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ศพด.
1)  ค่าอาหารกลางวัน 490,000 บา้นทบัมา ตามสัญญา เลขที ่

35/2564
ลว. 30 พ.ย.63 
(ต้ังแต่วันที ่1 ธ.ค.
63 - 14 พ.ค.64)

216,000 274,000   เบิกจา่ยงวดที ่3
 ภาคเรียนที ่2 
ปีการศึกษา 
2563

2) ค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหวั)

170,000 85,000 85,000   ด าเนินการเบิก
หกัผลักส่ง
เรียบร้อยแล้ว 
ไตรมาส 1

3) ค่าหนังสือเรียน 20,000 0   รอจดัสรรงบฯ

4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 20,000 0   รอจดัสรรงบฯ

5) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 30,000 0   รอจดัสรรงบฯ

6) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนฯ

43,000 0   รอจดัสรรงบฯ

7) เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด 
ศพด.บ้านทับมา

40,000 0   รอจดัสรรงบฯ

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

ต.ค.63-
ก.ย.64
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15 โครงการเสริมสมาธิ
สร้างปญัญา

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ค.64-
ก.ค.64

10,000  

16 โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกวา้ง

50,000 เรียนรู้
นอกสถานที่

กอง
การศึกษา

มิ.ย.64-
ส.ค.64

50,000  

17 โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) โรงเรียน
อนุบาลทบัมา

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทบัมา/

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

บา้นทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ก.ย.64

50,000   อยู่ระหว่าง
ขอรหัสสมาชิก

หมายเหตุ
ระยะเวลา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนเบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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18 ค่าอาหารเสริม (นม) 2,842,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น)

ต.ค.63-
ก.ย.64

ตามสัญญา 
เลขที่ 
30/2564 
ลว. 30 พ.ย.
63 (ต้ังแต่วันที่
 1 ธ.ค.63-14
 พ.ค.64)

235,616.60 1,622,940.20   กอ่หนีผู้กพัน 
983,443.20 
บาท
- เบิกจา่ยงวดที ่
4 ภาคเรียนที ่2
 ปีการศึกษา 
2563

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีต าบลทบัมา 
เสริมสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
และต้าน
ยาเสพติด

400,000 สนามกีฬา 
หมู่ 1

กอง
การศึกษา

ม.ค.64-
พ.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ค.64-
ส.ค.64

400,000  

2 โครงการแข่งขัน
ฟตุบอลสัมพนัธ์

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

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น

เม.ย.64-
ส.ค.64

200,000  

3 โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

40,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
ก.ย.64

40,000  

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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1 โครงการลาน
วฒันธรรมวถิีถิ่นต าบล
ทบัมา

430,000 วดัทบัมา กอง
การศึกษา

ก.พ.64-
พ.ค.64

430,000   ขออนุมัติ
โครงการ

2 โครงการวนัพอ่แหง่ชาติ 10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ธ.ค.63

5 ธ.ค.63 8,000 2,000  

3 โครงการวนัแม่แหง่ชาติ 350,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

มิ.ย.64-
ส.ค.64

350,000  

4 โครงการสืบสาน
ประเพณี
ลอยกระทง

400,000 วดัทบัมา กอง
การศึกษา

ต.ค.63-
ธ.ค.63

31 ต.ค.63 400,000 0  

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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1 โครงการจ้างงานผู้
พกิารและผู้สูงอายุ

500,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ต.ค.63-
ก.ย.64

500,000   ด าเนิน
โครงการ

2 โครงการส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

พ.ค.64-
ก.ค.64

30,000  

3 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติผู้มีรายได้
น้อย/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ไร้ที่พึ่ง

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น

ธ.ค.63-
มิ.ย.64

30,000  

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์
แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
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1 โครงการส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พทิกัษส่ิ์งแวดล้อม

30,000 ชุมชน
ต าบลทบั
มา ทั้ง 8 
หมู่บา้น

กอง
สวสัดิการฯ

ม.ค.64-
มี.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ม.ค.64-
มิ.ย.64

30,000  

2 โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทบัมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

ม.ค.64-
มี.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ม.ค.64-
มิ.ย.64

31 มี.ค.64 30,000   ด าเนิน
โครงการ

3 โครงการสร้าง
เครือข่ายขยายผลศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงต าบลทบัมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สวสัดิการฯ

พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

พ.ย.63-
มิ.ย.64

30,000  

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าสินค้าเกษตตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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1 โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบลทบัมา 
และอาคาร
อเนกประสงค์
บา้นทบัมา หมู่ที่ 4 
และส่ิงปลูกสร้างอื่น 
ฯลฯ

828,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านัก
ปลัด/ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป

ต.ค.63-
ก.ย.64

ต.ค.63-
มี.ค.64

414,000 414,000   เบกิจ่าย
ทกุเดือน 
เดือนละ 
69,000 
บาท
- มกีารหกั 1
 วัน 
เนื่องจาก
การขาดงาน
จ านวนงิน 
330 บาท 
ในเดือน 
ม.ค. 2564  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท) ยังไม่ได้

ด าเนินการ
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2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ
หลักสูตร "การบริหาร
ความเส่ียงด้าน
สินทรัพย์ และการ
ติดตามประเมินผล
ควบคุมภายในเทศบาล
ต าบลทบัมา ประจ าปี
งบประมาณ 2564"

35,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด/
 งาน

ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ย.63-
ก.พ.64

24 พ.ย.63 34,938.40 61.60  

3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพเพื่อการ
พฒันาตนเอง สู่การ
พฒันาทอ้งถิ่น

400,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

พ.ย.63-
ม.ค.64

แก้ไขแผนเป็น

ก.พ.64-
มิ.ย.64

400,000  

ล ำดับ
ที่

เปน็ไป
ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ 
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วย
ด ำเนินกำร

ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ เบกิจ่ำย คงเหลือ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

กำรด ำเนินกำร

89 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



4 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อองค์กรใสสะอาด

100,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น

มี.ค.64-
มิ.ย.64

100,000  

5 โครงการอบรมและ
ส่งเสริม
วถิีชีวติประชาธปิไตย

25,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

พ.ย.63-
ม.ค.64

17 พ.ย.63 20,707.32 4,292.68  

6 โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

300,000 หมู่ที่ 1 - 8 
ในเขต

พื้นที่ต าบล
ทบัมา

กองคลัง พ.ย.63-
เม.ย.64

300,000   ขออนุมัติ
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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7 โครงการฝึกอบรมเร่ือง 
"การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ
ภายใต้ พรบ. การ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แกไ้ขแผนเปน็
มี.ค.64 - 
มิ.ย.64

30,000  

8 โครงการฝึกอบรมการ
บริหารการเงิน การคลัง
 แนวทางการ
ตรวจสอบและ
ข้อบกพร่องของ
เทศบาลต าบลทบัมา 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง พ.ย.63-
ม.ค.64

25 ม.ค.64 29,570 430  

ล ำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร
ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ

กำรด ำเนินกำร
เปน็ไป

ตำมแผน

ไม่
เปน็ไป

ตำมแผน
หมำยเหตุ

ระยะเวลำ เบกิจ่ำย คงเหลือ
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร
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9 โครงการร่วมใจ
ช าระภาษ ีเพื่ออนาคต
ที่ดีของชาวทบัมา

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง ต.ค.63-
เม.ย.64

30,000  

10 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติั
ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

160,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
วชิาการ

และ
แผนงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

160,000   ขออนุมัติ
โครงการ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

งบประมาณ 
(บาท)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

จ านวนเงิน
งบประมาณทีต่ัง้ไว้

เบิกจา่ย คงเหลอื
ด าเนินการ
แลว้เสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแหลง่น้ า

แผนงานเคหะและชมุชน 19 48,329,700.00 860,000.00 47,469,700.00 2 17 0

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5 5,154,000.00 0.00 5,154,000.00 0 5 0

รวม 24 53,483,700.00 860,000.00 52,623,700.00 2 22 0

จ่ายเงินสะสม 
ตามมตทิีป่ระชมุสภาเทศบาลต าบลทับมา สมัยสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที ่1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
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1 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลัท์
ติกคอนกรีตเปน็ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กและวางทอ่
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง 
รย.ถ.90058 (แหลม
มะขาม - ต้นทางรัก) 
ชุมชนบา้นแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2 ต้าบล
ทบัมา อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

11,386,700 ชุมชนบา้น
แหลม

มะขาม 
หมู่ที่ 2

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

11,386,700  ออกแบบ

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1) จ่ายเงินสะสม
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

เปน็ไป
ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

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

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

การด าเนินการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ลุงพงษ ์
ชุมชนบา้นเขาโบสถ์ 
หมู่ที่ 7 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง 

818,000 ชุมชน
บา้นเขา
โบสถ์ 
หมู่ที่ 7

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

818,000  ออกแบบ

3 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
เปน็ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู สายทาง รย.ถ.
90130 (ซอยกิตติ) 
ชุมชนบา้นทบัมา 
หมู่ที่ 4 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

1,226,000 ชุมชน
บา้นทบัมา 

หมู่ที่ 4

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

1,226,000  ออกแบบ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
ล าดับ

ที่
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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4 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
เปน็ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและปรับปรุงบอ่
พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง รย.ถ.
90140 (กรอกใน - 
สาย 36) ชุมชนบา้น
ทบัมา หมู่ที่ 4 ต้าบล
ทบัมา อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

1,747,000 ชุมชน
บา้นทบัมา 

หมู่ที่ 4

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

1,747,000  ออกแบบ

5 โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู 
สายทาง ซอยรักสกุล 
(ระยะที่ 2) ชุมชนบา้น
ขนาบ หมู่ที่ 1 ต้าบล
ทบัมา อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง 

513,000 ชุมชน
บา้นขนาบ
หมู่ที่ 1

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

513,000  ออกแบบ

ล าดับ
ที่

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน
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6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หนองหวา้ - 
สาย 36 ชุมชนบา้นเขา
ไผ่ หมู่ที่ 5 ต้าบลทบัมา
 อ้าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

3,463,000 ชุมชน
บา้นเขาไผ่
หม่ที่ 5

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

3,463,000  ออกแบบ

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  หนองมะหาด
 ซอย 19 - หลัง
หมู่บา้นกรุงไทย ชุมชน
บา้นหนองมะหาด 
หมู่ที่ 3 
ต้าบลทบัมา อ้าเภอ
เมือง 
จังหวดัระยอง

2,051,000 ชุมชน
บา้น
หนอง
มะหาด
หมู่ที่ 3

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

2,051,000  ออกแบบ

เปน็ไป
ตามแผน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
ไม่

เปน็ไป
ตามแผน

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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8 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  รย.ถ.
90032 (บา้นใน ซอย
 2 - ชานเมือง) ระยะที่
 3 ชุมชนบา้นขนาบ 
หมู่ที่ 1 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

5,905,000 ชุมชน
บา้นขนาบ
หมู่ที่ 1

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

5,905,000  ออกแบบ

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยลุงอินทร์ 
ชุมชนบา้นทบัมา หมู่ที่
 4 ต้าบลทบัมา อ้าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

444,000 ชุมชน
บา้นทบัมา
หมู่ที่ 4

กองช่าง ธ.ค.63-
พ.ค.64

5 มี.ค.64 444,000 0  

งบประมาณ 
(บาท)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

เปน็ไป
ตามแผน

การด าเนินการ
ไม่

เปน็ไป
ตามแผน

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง แหลมมะขาม
 ซอย 8/1 ชุมชนบา้น 
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

548,000 ชุมชน
บา้น
แหลม
มะขาม
หมู่ที่ 2

กองช่าง ธ.ค.63-
พ.ค.64

แกไ้ขแผนเปน็
ธ.ค.63-
ก.ค.64

548,000  ออกแบบ

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ขนาบ - ยาง
ปนีตอ ซอย 2 ชุมชน
บา้นเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 
ต้าบลทบัมา อ้าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

416,000 ชุมชน
บา้นเขา
โบสถ์

หมู่ที่ 7

กองช่าง ธ.ค.63-
พ.ค.64

4 มี.ค. 64 416,000 0  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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12 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และวางรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู  สายทาง รย.ถ.
90099 (หนองมะหาด
 ซอย 21) ชุมชนบา้น
หนองมะหาด หมู่ที่ 3 
ต้าบล
ทบัมา อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

1,855,000 ชุมชนบา้น
หนอง
มะหาด
หมู่ที่ 3

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

1,855,000  ออกแบบ

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู สายทาง ซอยหลัง
สวน ชุมชนบา้นทบัมา 
หมู่ที่ 4 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

846,000 ชุมชน
บา้นทบัมา
หมู่ที่ 4

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

846,000  ออกแบบ

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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14 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทาง สายหลัก
สะพานหนิ - สาย 36 
ชุมชนบา้นสะพานหนิ 
หมู่ที่ 8 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

6,451,000 ชุมชนบา้น
สะพานหนิ
หมู่ที่ 8

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

6,451,000  ออกแบบ

15 โครงการปรับปรุงถนน
โดยวธิ ีPara Asphal 
Overlay สายทาง 
รย.ถ.90185 (ยางปนี
ตอ ซอย 1) ชุมชน 
บา้นเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 
ต้าบลทบัมา อ้าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

2,456,000 ชุมชนบา้น
เขาโบสถ์
หมู่ที่ 7

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

2,456,000  ออกแบบ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผนระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
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16 โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู สาย
ทาง รย.ถ.90124 
(แหลมไผ่ - ทบัมาเกาะ
พรวด) ระยะที่ 2 
ชุมชนบา้นทบัมา หมู่ที่
 4 ต้าบลทบัมา อ้าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

2,575,000 ชุมชน
บา้นทบัมา
หมู่ที่ 4

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

2,575,000  ออกแบบ

1 โครงการก่อสร้าง
บล็อคคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง โรง
เชือดไก่ ชุมชนบา้น
แหลมทองหลาง 
หมู่ที่ 6 ต้าบลทบัมา 
อ้าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

4,480,000 ชุมชน
บา้นแหลม
ทองหลาง
หมู่ที่ 6

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

4,480,000  ออกแบบ

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

แนวทางการพัฒนา 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ทอ่ระบายน้ า

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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1 โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟา้ส่องสวา่ง สาย
ทาง รย.ถ.90058 
(แหลมมะขาม – ต้น
ทางรัก) ชุมชนบา้น
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

3,430,000 ชุมชน
บา้นแหลม

มะขาม
หมู่ที่ 2

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

3,430,000  ออกแบบ

2 โครงการติดตั งระบบ
ไฟฟา้ส่องสวา่งส้าหรับ
ลานจอดรถ ชุมชนบา้น
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 
ต้าบลทบัมา อ้าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

1,253,000 ชุมชน
บา้นแหลม

มะขาม
หมู่ที่ 2

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

1,253,000  ออกแบบ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

แนวทางการพัฒนา 2.2 ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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3 โครงการซ่อมแซม
ระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง 
สายทางเสรีประชารัฐ 
ชุมชนบา้นหนอง
มะหาด หมู่ที่ 3 ต้าบล
ทบัมา อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง

946,000 ชุมชนบา้น
หนอง
มะหาด
หมู่ที่ 3

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

946,000  ออกแบบ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จคงเหลือเบกิจ่ายระยะเวลา

หมายเหตุ
ไม่

เปน็ไป
ตามแผน

เปน็ไป
ตามแผน

การด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

หน่วย
ด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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1 โครงการขยายเขต
ระบบจ้าหน่าย
น ้าประปาภมูิภาค สาย
ทาง บา้นใน ซอย 2/1
 ชุมชนบา้นขนาบ หมู่ที่
 1 ต้าบลทบัมา อ้าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

51,000 ชุมชน
บา้นขนาบ
หมู่ที่ 1

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

51,000  ออกแบบ

2 โครงการขยายเขต
ระบบจ้าหน่าย
น ้าประปาภมูิภาค 
สายทาง ซอยทรัพย์สิน
 ชุมชนบา้นเขาโบสถ์ 
หมู่ที่ 7 ต้าบล
ทบัมา อ้าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง 

44,000 ชุมชน
บา้นเขา
โบสถ์

หมู่ที่ 7

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

44,000  ออกแบบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

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

คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย
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3 โครงการขยายเขต
ระบบจ้าหน่าย
น ้าประปาภมูิภาค สาย
ทาง บา้นใน ซอย 2/2
 ชุมชนบา้นขนาบ หมู่ที่
 1 ต้าบลทบัมา อ้าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

80,000 ชุมชน
บา้นขนาบ
หมู่ที่ 1

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

80,000  ออกแบบ

4 โครงการขยายเขต
ระบบจ้าหน่าย
น ้าประปาภมูิภาค สาย
ทาง รย.ถ.90147 
(ซอยลุงผล) ชุมชน
บา้นทบัมา หมู่ที่ 4 
ต้าบลทบัมา อ้าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

499,000 ชุมชน
บา้นทบัมา
หมู่ที่ 4

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ย.64

499,000  ก้าหนด
ราคากลาง

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวน

ครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ

จ านวนเงิน
งบประมาณทีต่ั้งไว้

ก่อหน้ีผูกพัน เบกิจ่าย คงเหลือ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที ่7 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 12 145,300.00 0.00 137,500.00 7,800.00 11 0 1
2. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 5 143,600.00 73,500.00 68,600.00 1,500.00 4 1 0
3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 1 13,500.00 0.00 12,412.00 1,088.00 1 0 0
4. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 2 72,850.00 0.00 72,225.00 625.00 2 0 0
5. ครุภัณฑ์กฬีำ 2 5,202,000.00 0.00 0.00 5,202,000.00 0 2 0
6. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 1 5,600,000.00 0.00 0.00 5,600,000.00 0 1 0
7. ครุภัณฑ์กอ่สร้ำง 3 102,000.00 0.00 0.00 102,000.00 0 3 0
8. ครุภัณฑ์โรงงำน 3 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0 3 0

รวม 29 11,295,250.00 73,500.00 290,737.00 10,931,013.00 18 10 1

ตารางสรุปการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564
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1 เก้าอี้ส านักงาน 
ทา้วแขน ขนาด 
W56xD58xH85 
ซม. จ านวน 4 ตัว

6,800 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด ธ.ค.63-
ก.พ.64

ก.พ.64 6,800 0  

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

9,800 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด ธ.ค.63-
ก.พ.64

ก.พ.64 9,800 0  

งบประมาณ 
(บาท)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

บัญชกีารจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

1. ครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ระหว่างเดอืนตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564
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3 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้
 จ านวน 1 ชุด

10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด ธ.ค.63-
ก.พ.64

ก.พ.64 10,000 0  

4 เก้าอี้ส านักงาน 5,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง ธ.ค.63-
ก.พ.64

5 ม.ค.64 5,000 0  

5 ตู้ใส่แฟม้เอกสาร
จ านวน 40 ช่อง 
จ านวน 2 ตู้

9,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง ธ.ค.63-
ก.พ.64

5 ม.ค.64 9,000 0  

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเล่ือนแบบกระจก
 จ านวน 1 ตู้

5,800 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

5,800  

2 เคร่ืองเจาะกระดาษ
และเข้าเล่ม

20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

12 มี.ค.64 18,000 2,000  

3 ชั้นวางรองเทา้ จ านวน
 20 ช่อง จ านวน 2 
หลัง

6,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

12 มี.ค.64 6,000 0  

1.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน

110



4 ชั้นวางเอนกประสงค์ 
จ านวน 3 หลัง

7,500 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

12 มี.ค.64 7,500 0  

5 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเล่ือน แบบกระจก

23,200 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

12 มี.ค.64 23,200 0  

6 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเล่ือนแบบทบึ

23,200 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

12 มี.ค.64 23,200 0  

7 พดัลมโคจรติดเพดาน
 พร้อมติดต้ัง

19,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

12 มี.ค.64 19,000 0  

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่
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1 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
แบบหมึกฉีดพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เคร่ือง

8,600 เทศบาล
ต าบลทบัมา

ส านักปลัด พ.ย.63-
เม.ย.64

ก.พ.64 8,600 0  

2 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า จ านวน 2 
เคร่ือง

20,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง พ.ย.63-
เม.ย.64

29 ม.ค.64 20,000 0  

3 เคร่ืองพมิพ ์
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จ านวน 2 เคร่ือง

30,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองคลัง พ.ย.63-
เม.ย.64

29 ม.ค.64 30,000 0  

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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1 เคร่ืองพมิพ ์
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 5
 เคร่ือง

75,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

พ.ย.63-
เม.ย.64

1,500   ก่อหนี้ผูกพัน
73,500 
บาท
-อยู่ระหว่าง
ท าสัญญาจ้าง

1 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 1 เคร่ือง

10,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
เม.ย.64

9 ก.พ.64 10,000 0  

2.๒ แผนงานการศึกษา

ระยะเวลา
ตามแผนฯ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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1 โทรทศัน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

13,500 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

12 มี.ค.64 12,412 1,088  

1 เคร่ืองซักผ้าฝาหน้า 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 2
 เคร่ือง

58,850 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

12 มี.ค.64 58,850 0  

2 เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 
1 เคร่ือง

14,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.พ.64

12 มี.ค.64 13,375 625  

4.1 แผนงานการศึกษา

3. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 แผนงานการศึกษา

4. ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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1 เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งสแตนเลสส
นามกีฬา 
ชุมชนบา้นขนาบ หมู่ที่
 1 ต าบลทบัมา 
อ าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง

2,601,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

มี.ค.64-
ส.ค.64

2,601,000   อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติ
จัดหา

2 เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งสแตเลส 
สนามกีฬา ชุมชนบา้น
แหลมมะขาม หมู่ที่ 2
 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมือง จังหวดัระยอง

2,601,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กอง
การศึกษา

มี.ค.64-
ส.ค.64

2,601,000   อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติ
จัดหา

5. ครุภณัฑ์กีฬา
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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1 รถบรรทกุติดต้ังเครน
ไฮโดรลิค พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟา้ 
จ านวน 1 คัน

5,600,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ก.พ.64-
ส.ค.64

5,600,000   สืบราคา

1 เคร่ืองเชื่อมโลหะ
ไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง

28,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2
ธ.ค.63-
ก.ค.64

28,000   จัดซ้ือจัดจ้าง
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
7. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

6. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

116



2 เคร่ืองตบดิน จ านวน 
2 เคร่ือง

42,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2
ธ.ค.63-
ก.ค.64

42,000   จัดซ้ือจัดจ้าง

3 เคร่ืองสกัดคอนกรีต
ไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง

32,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2
ธ.ค.63-
ก.ค.64

32,000   จัดซ้ือจัดจ้าง

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ
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1 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบ
มือถือ ขนาด 4 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2
ธ.ค.63-
ก.ค.64

4,000   จัดซ้ือจัดจ้าง

2 เคร่ืองสวา่นไฟฟา้ 
ขนาด 1/2 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

8,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2
ธ.ค.63-
ก.ค.64

8,000   จัดซ้ือจัดจ้าง

8. ครุภณัฑ์โรงงาน
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
หมายเหตุ

ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
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3 เคร่ืองสวา่นไฟฟา้ 
ขนาด 3/8 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,000 เทศบาล
ต าบลทบัมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.พ.64

แก้ไขแผนเป็น
คร้ังที่ 1
ธ.ค.63-
เม.ย.64
คร้ังที่ 2
ธ.ค.63-
ก.ค.64

4,000   จัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ
ระยะเวลา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

การด าเนินการ
เปน็ไป

ตามแผน

ไม่
เปน็ไป

ตามแผน
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ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
1. ควรเพิ่มรายละเอียดจ านวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ไม่ได้
น ามาปฏิบัติ 
2. ควรตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
3. ควรปรับเปลี่ยนลักษณะการจัดกิจกรรม/โครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
 
 
 

------------------------------------------------------ 


