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ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าแผนด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารประกาศใช้ เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
ทั้งนี้ เทศบาลต าบลทับมาได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
  1) แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2563  
  2) แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที่ 1) ประกาศเมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2564 

  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลทับมามีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 
วรรคสอง การขยายเวลาจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
คณะผู้จัดท า 

            มีนาคม 2564 
 

 

 

 

  



 

 

สำรบัญ 
 

 

เร่ือง                         หน้ำ 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)           1 - 3 

 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)       4 - 7    
 

 
 
 



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

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง แหลม
มะขาม ซอย 8/1 ชุมชนบ้าน 
แหลมมะขาม หมู่ที ่2 ต าบล
ทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว  152.00 เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร

548,000 ชุมชน
บ้าน

แหลมมะขาม
หมู่ที ่2

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ค.64

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบตอ่สังคม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่2)
เทศบาลต้าบลทับมา อ้าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 สร้างความเขม้แขง็ และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

แนวทางการพัฒนา 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้้า
แผนงานเคหะและชมุชน

ล้าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ

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

 1 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



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

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

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

674,000 สวนสาธารณะ
ประโยชน์
บ้านขนาบ 

หมู่ที ่1

กองช่าง พ.ย.63-
ก.ค.64

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

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

674,000 สวนสาธารณะ
ประโยชน์
บ้านแหลม

มะขาม
หมู่ที ่2

กองช่าง พ.ย.63-
ก.ค.64

ล้าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วย

ด้าเนินการ

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.4 ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์

 2 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



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

1 โครงการฝึกอบรมเร่ือง "การ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐภายใต้ พรบ. การ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง"

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลทบัมาและบคุคล และ
คณะกรรมการการซ้ือหรือจ้าง เร่ือง 
"การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐภายใต้ พรบ. การจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง"

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองคลัง ม.ีค.64-
ม.ิย.64

ผด. 02

แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่2)

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

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

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



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

1 เคร่ืองเชื่อมโลหะไฟฟ้า จ านวน
 1 เคร่ือง

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

28,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ค.64

 ผด. 02/1
บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่2)

เทศบำลต ำบลทับมำ อ ำเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หมำยเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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

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

42,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ค.64

3 เคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง

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

32,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ค.64

 ผด. 02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หมำยเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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

1 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

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

4,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ค.64

2 เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2
 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

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

8,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ค.64

 ผด. 02/1
2. ครุภัณฑ์โรงงำน
2.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หมำยเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



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

3 เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 3/8
 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

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

4,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
ก.ค.64

 ผด. 02/1

ล ำดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ 

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หมำยเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

7 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ


