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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 เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2563  

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

 

 

 
 

 คณะผู้จัดท า 
            พฤษภาคม 2564 

  



 

 

สำรบัญ 
 

 

เร่ือง                         หน้ำ 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)           1 - 12 

  
 
 
 



 

 

 

 

ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 



                                  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที่ 3) 
 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 



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  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ทับมา

 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม ในรูปแบบเวทีประชุม
จัดท าแผนในระดับต าบล แก่
ประชาชน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ม.ิย..64-
ก.ย.64

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่3)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



                                  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที่ 3) 
 

 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

 
 



                                  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที่ 3) 
 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ระบบสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จัดอบรมให้แก่ นักเรียน 
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล
ทับมา ส่วนราชการ
องค์กรการกุศลและเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลทับมา 
ด้านอัคคีภัย จ านวน 120 คน

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ก.ค.64-
ก.ย.64

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

แนวทางการพัฒนา 3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

2 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



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

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

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.ค.64-
ก.ย.64

2 โครงการค่ายพัฒนาครอบครัว
 กินอิ่มนอนอุ่น

จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว อบรม
ใหค้วามรู้ใหส้ถาบนัครอบครัวให้
มีความรู้ ความสามัคคี มีคุณธรรม
 จ านวน 30 ครอบครัว 90 คน

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.ค.64-
ก.ย.64

3 โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคน
พิการ

จัดอบรมให้ความรู้ผู้น า
ชุมชน/กลุ่มสตรี/อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ านวน
 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.ค.64-
ก.ย.64

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

3 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



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

4 โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส 
ร่างกายแข็งแรง

จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  
จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.ค.64-
ก.ย.64

5 โครงการฟืน้ฟูและยืดอายุไข
ของผู้สูงอาย/ุผู้พิการ

จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
/ผู้พิการ/อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ และจัดซ้ืออุปกรณ์
การฟืน้ฟูทีเ่หมาะสมกับ
ผู้สูงอาย/ุพิการ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.ค.64-
ก.ย.64

6 โครงการฟืน้ฟูสมรรถภาพคน
พิการและทุพพลภาพ

จดัอบรมให้ความรู้พฒันา
คุณภาพชีวิตของผู้พกิาร/
ทุพพลภาพกบัครอบครัวผู้พกิาร
ในต าบลทับมา จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.ค.64-
ก.ย.64

7 โครงการส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้
พิการ

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

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.ค.64-
ก.ย.64

 ผด. 02

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

4 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



                                  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที่ 3) 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

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

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

1 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
และผู้ปกครอง ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลทับมา

65,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ก.ค.64-
ก.ย.64

2 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านทับมา

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
และผู้ปกครอง ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา

กอง
การศึกษา

ก.ค.64-
ก.ย.64

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่3)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนมคุีณภาพและยั่งยืน

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

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

หมายเหตุ

 5 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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

3 โครงการพัฒนาทักษะสมอง 
Executive Functions (EF) 
ในเด็กปฐมวัย

1) จดัอบรมครู ผู้ปกครองของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านทับมา
2) จดักจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์
และพฒันาทักษะสมอง แกค่รู 
เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา/

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ทับมา

กอง
การศึกษา

ก.ค.64-
ก.ย.64

4 โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียน
อนุบาลทับมา

จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้าน
ลูกเสือ

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ก.ค.64-
ก.ย.64

5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ส.ค.64-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 6 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



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

6 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

จัดอบรมครูและจัดกิจกรรมเด็ก
นักเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

20,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ส.ค.64-
ก.ย.64

7 โครงการเสริมสมาธิสร้างปัญญา จัดอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลทับมา

10,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ส.ค.64-
ก.ย.64

8 โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกว้าง

จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา

50,000 เรียนรู้
นอกสถานที่

กอง
การศึกษา

ส.ค.64-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

 7 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

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

1 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ต าบลทับมา เสริมสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์และต้าน
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ใน 8 ชุมชน ของต าบลทับมา

400,000 สนามกีฬา 
หมู่ 1

กอง
การศึกษา

ส.ค.64-
ก.ย.64

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลในชุมชนของเทศบาล
ต าบลทับมา

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

กอง
การศึกษา

ส.ค.64-
ก.ย.64

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ผด. 02

 8 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น
ต าบลทับมา

จัดงานลานวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นต าบลทับมา

430,000 วัดทับมา กอง
การศึกษา

ม.ิย.64-
ก.ย.64

 ผด. 02

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

 9 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



                                  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที่ 3) 
 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
 

 



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ไร้ทีพ่ึง่

ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ก.ค.64-
ก.ย.64

   ยุทธศสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดลุและแขง่ขนัได ้

 ผด. 02

หมายเหตุ

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่3)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว ์ให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเกษตร อุตสาหกรรมและเพ่ือการทอ่งเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 10 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

1 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมให้ความรู้และจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเทีย่วในต าบลทับมา ผู้น า
ชุมชน/ประชาชนในต าบลทับมา
 8 ชุมชน จ านวน 80 คน

30,000 ชุมชน
ต าบลทับมา

 ทัง้ 8 
หมู่บ้าน

กอง
สวัสดิการฯ

ก.ค.64-
ก.ย.64

2 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลทับมา

อบรมการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การเกษตร ให้กับ
คณะกรรมการศูนย์ฯ และกลุ่ม
อาชีพ 12 กลุ่ม จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ก.ค.64-
ก.ย.64

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าสินค้าเกษตตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 11 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



                                  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที่ 3) 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 



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 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพือ่องค์กรใสสะอาด

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้หลักศาสนา 
จ านวน 100 คน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

ก.ค.64-
ก.ย.64

ผด. 02

แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่3)

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

12 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


