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บทที่ 1 
บทนํา 

 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท      
และอํานาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน      
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งผลให้เทศบาลตําบลทับมา  ซึ่งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
ตําบล มีภาระหน้าที่ และภาระงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลทับมายังขาดแคลนทรัพยากรในการ
บริหารจัดการ การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังน้ัน เพ่ือให้ 
การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ท้องถิ่น ในการน้ีเทศบาลตําบลทับมา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงได้ทําการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขึ้น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548  หมวด  รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ 13 (3) และ ข้อ 14 (5) ให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการรายงานและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาถือเป็น
เครื่องมือจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการ  อยู่ซึ่ง “การติดตาม” ( monitoring) 
หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงาน
โครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการ 
ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน มีค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการไม่ได้      รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดําเนินงานเสียเวลา       ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย       ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

  การประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินการติดตามเพราะผลท่ีได้จากการประเมิน       
จะได้ปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินการ  การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งบ่งช้ีว่า
แผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการนําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผล  ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร ( งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้
จากการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feed back) ที่สามารถนําไปปรับปรุงและประกอบ      
การตัดสินใจต่อไป 
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ระบบการตดิตามและประเมินผล 
แผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดทําแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิน่ 

ปัจจัยนําเข้า 

-แผนปฏิบัติการ 

-งบประมาณ 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอืน่ 

ระบบวัฒนธรรม ระบบการเมือง 

กระบวนการ 

-การใช้ทรัพยากร 

-การดําเนินการตาม

แผน 

-การบริหารแผน 

ผลผลิต 

-ความสําเรจ็ของการดําเนินงานตาม

แผนในเชิงรปูธรรม 

 

ผลลัพธ์ 

- ความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผน

เมื่อเปรียบเทียบกบัวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring_) 

- Input   monitoring 

- Performance 

ระบบประเมินผล( Evaluation) 

      ความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์/เป้าหมายของแผน 

      การเปลี่ยนแปลงของท้องถิน่ในภาพรวม 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มีสาระสําคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบาย    
ของรัฐบาล ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559)   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้กําหนดวิสัยทัศน์    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11  เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
    “ สังคมอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการ
พัฒนาประเทศระยะกลาง กําหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  จํานวน 6 ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
(3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

แผนพฒันากลุม่จังหวัดภาคตะวันออก  (จันทบุรี  ชลบุร ี ตราด  ระยอง) 

 วิสัยทัศน ์
  “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” มียุทธศาสตร์การพัฒนา             
6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์  แนวทางการพฒันา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพ และยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการคา้โดยอํานวยความสะดวก การค้าการลงทุน การบริการเพ่ือรองรับ 

เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด และการค้าระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐาน 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ  Logistics เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการเป็น

ประตูสู่อาเซียน 
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แผนพฒันาจังหวัดระยอง 

วิสัยทัศน ์
 “เมืองคุณภาพแห่งชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล ( City of Good Quality of Life and  Balance 
Economic )” 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพฒันา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว(ระยอง)อย่างย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่ได้

มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้ 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคม(ระยอง)ให้มีคุณธรรมนําความรู้ สู่การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภูมิภาคท่ีได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อ

สิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลตาํบลทบัมา 

วิสัยทัศนก์ารพฒันา 
“ บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง ”   
ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลตาํบลทบัมา 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมือง การบริหาร ข้อมูลขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1. สนับสนุน และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
        2. สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และแหล่งน้ํา 
        1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ราง /ท่อระบายนํ้า  
        2. ขยายเขต ติดต้ัง ซ่อมแซม บํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
        3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ฝาย คลอง ลําราง และแหล่งนํ้า 
        4. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน  
        5. พัฒนาและ ปรับปรุงผังเมือง 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคมและ คณุภาพชีวิต 
        1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. จดัระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
        3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการระบบสาธารณสขุ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
        1. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
        3. ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐาน 
        4. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
        5. พัฒนาระบบบรกิารด้านสาธารณสุข 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ   
ปัญญาท้องถ่ิน 
        1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        2. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
        3. ส่งเสริม สนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        4. พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซม โบราณสถาน ศาสนสถาน 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
        1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน  
        2. สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
        1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ิมประสทิธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น  
        2. จดัหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเคร่ืองจักรกล 
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บทที่ 2 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาของ 
เทศบาลตําบลทบัมา ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
........................................................................................... 

 

รายงาน 
- รายรับ - การเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เทศบาลตําบลทับมา   
- รายงานแบบที่ 1   แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลทับมา 
- รายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทับมา 
- รายงานแบบที่  3 แบบประเมินผลการดําเนินงาน 
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สรปุรายรับ - รายจ่ายจริง  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

เทศบาลตําบลทบัมา  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ( 1 ตลุาคม  2559 - 30 กันยายน  2560) 
 

รายการ ประมาณการ รับจริง ผลต่าง 

รายรับ       

1 รายได้จดัเกบ็เอง     

  1.1 หมวดภาษ ี   

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7,500,000 8,687,216.85 1,187,216.85 

- ภาษีบํารุงท้องที ่ 95,000 111,316.60 16,316.60 

- ภาษีป้าย 3,800,000 5,122,327.00 1,322,326.00 

รวม 11,395,000 13,920,860.45 2,525,860.45 

1.2  หมวดธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 2,562,500 3,914,620.88 1,352,120.88 
1.3  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
        (ดอกเบี้ยธนาคาร) 1,500,000 1,646,758.54 146,758.54 

1.4 รายได้เบด็เตล็ด (ค่าขายแบบฯ/เบ็ดเตล็ด) 650,000 1,541,677.00 891,677.00 

2 .รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องคก์ร 
    ปกครองส่วนทอ้งถิ่น     

     2.1 หมวดภาษีอากร 104,450,000 110,266,514.79 5,816,514.79 
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครอง 
    สว่นท้องถิน่    

   3.1 หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป 49,442,500 38,944,605.00 -10,497,895.00 

รวมทั้งสิน้ 170,000,000 170,235,036.66 235,036.66 
 

 
รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ผลตา่ง 

รายจ่าย   

งบบุคลากร 47,190,550.00 37,939,851.68 9,250,698.32 

งบดําเนินการ 48,769,100.00 82,219,426.46 -33,450,326.46 

เงินอุดหนุน 2,929,000.00 2,876,163.41 52,836.59 

รายจ่ายอ่ืน 30,000.00 25,000.00 5,000.00 

งบกลาง 21,392,68.00 18,385,323.00 3,007,358.00 

รวม 170,000,000.00 141,445,764.55 28,554,235.45 
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งบเงนิสะสมเทศบาลตาํบลทบัมา 

ณ วันที ่ 30  กันยายน 2560 

    หน่วย : บาท  

เงินสะสม  1  ตุลาคม 2559  29,722,514.14  

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 
      28,901,172.11  

-   

หัก 25% ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย   
(เงินทุนสํารองเงินสะสม)               7,225,293.03   

รายรับสูงกว่ารายจ่ายหักเงินทุนสํารองเงินสะสม               21,675,879.08  

บวก  รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย                7,277,088.93   

        เบิกเกินส่งคืน 115,123.77.  29,068,091.78.  

                 58,790,605.92  

หัก  จ่ายขาดเงินสะสม  .  

เงินสะสม 30  กันยายน  2560  58,790,605.92  .  

 

 

 
เงินทุนสํารองสะสม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
                                                                     หน่วย : บาท 

ทุนสํารองสะสม 1 ตุลาคม 2559         50, 618,623.53  
บวก   รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง              7,225,293.03 
ทุนสํารองสะสม  30 กันยายน 2560      57,843,916.56 
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แสดงผลการดําเนินงานเทศบาลตําบลทับมา ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

รายการ ประมาณการ  รับจริง   ผลต่าง(บาท)  

รายได้จัดเก็บเอง       

หมวดภาษี       

1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7,500,000 8,687,216.85 1,187,216.85 

2.  ภาษีบํารุงท้องท่ี 95,000 111,316.60 16,316.60 

3.  ภาษีป้าย 3,800,000 5,122,327.00 1,322,327.00 

รวมหมวดภาษีอากร 11,395,000 13,920,860.45 2,525,860.45 

หมวดธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       

1.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 220,000 167,949.38 -52,050.62 

2.  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,600,000 2,732,799.00 1,132,799.00 
3. ค่าธน.ในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 20,000 67,500.00 47,500.00 

4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 40,000 35,700.00 -4,300.00 

5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 7,000 4,420.00 -2,580.00 

6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 150,000 152,360.00 2,360.00 

7. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,000 3,200.00 16,800.00 

8. ค่าปรับการผดิสัญญา 100,000 85,827.50 -14,172.50 

9. ค่าปรับอ่ืน ๆ 50,000 45,310.00 -4,690.00 
10. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 300,000 528,650.00 

 
228,650.00 

11. ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารในครัวเรือนหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน200ตาราง
เมตร 25,000 46,000.00 

 
 

21,000.00 

12. ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 5,000 8,000.00 3,000.00 

13. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,000 3,920.00 -1,080.00 
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รายการ ประมาณการ  รับจริง   ผลต่าง(บาท)  
14. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง 500 945.00 

 
445.00 

15. ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 20,000 32,040.00 12,040.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนญุาต 2,562,500 3,914,620.88 1,352,120.88 

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน    

1.  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1,500,000 1,646,758.54 146,758.54 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 1,500,000 1,646,758.54 146,758.54 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด    

2.  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  500,000 1,216,577.00 716,577.00 

1.  ค่าขายแบบแปลน 150,000 325,100.00 175,100.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 650,000 1,541,677.00 891,677.00 

รายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถ่ิน หมวดภาษีจัดสรร    

1.  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 9,000,000 13,119,226.80 4,119,226.80 

2.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 35,000,000 43,038,528.56 8,038,528.56 

3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,200,000 2,146,305.95 -53,694.05 

4.  ภาษีสุรา 5,000,000 4,738,508.51 -261,491.49 

5.  ภาษีสรรพสามิต 8,000,000 11,419,247.99 3,419,247.99 

6.  ค่าภาคหลวงแร่ 100,000 301,992.75 201,992.75 

7.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 150,000 146,755.23 -3,244.77 

8.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 45,000,000 35,355,949.00 -9,644,051.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 104,450,000 110,266,514.79 5,816,514.79 
รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน       

หมวดเงินอุดหนุน       

1.  เงินอุดหนนุทั่วไป 49,442,500 38,944,605.00 -10,497,895.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 49,442,500 38,944,605.00 -10,497,895.00 

รวมรายรบั 170,000,000 170,235,036.66 235,036.66 
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รายงานการจ่ายเงินที่ได้รบัอนุมัตใิห้จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ได้รับการอนุมัติ จํานวน 4 ครั้ง     
งบประมาณ     12,794,000.00 บาท  
เบิกจ่ายจํานวน    6,039,106.24 บาท  
คงเหลือ     3,824,143.76 บาท 

โครงการ 
 
 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายไป 

อนุมัติจากสภา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 
2/2560 ประจําปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2560 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์     ติกคอนกรีต
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมมะขาม-การ์เด้นโฮม 
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมูท่ี่ 2 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ปริมาณ: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้ากว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ด้านหลังกว้างประมาณ 11.00 เมตร 
ยาวประมาณ 135.00 เมตร ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 11.00 เมตร ยาวประมาณ 315.00 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,646.00 
ตารางเมตร และรางระบายน้ํารูปตัวยูฝาปิดเหล็กตะแกรง ยาว
ประมาณ 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทาง
ราชการ งบประมาณ 3,363,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 73 ข้อ 167 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

3,363,000.00 

 
 
 

3,527,217.24 
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โครงการ 
 
 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายไป 

อนุมัติจากสภา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ที่ 2/2560 
ประจําปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
2. โครงการซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับมา-เกาะพรวด 
ชุมชนบ้านทับมา   หมู่ที่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ปริมาณ: 
ปรับปรงุซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้ากว้างประมาณ 
9.00 เมตร ด้านหลังกว้างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 248.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่น้อยกว่า 1,928.88 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ งบประมาณ 2,540,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 73 ขอ้ 131 

 
 
 
 

   
 

2,540,000.00 
 

 
 

1,400,889.00 
 

อนุมัติจากสภา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ที่ 2/2560 
ประจําปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
3. โครงการปรบัปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ํารูปตัวยู
ฝาปิดรางวีสายหนองมะหาด 15 ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมูท่ี่ 3 ตําบลทับมา 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ปรมิาณ: ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 2.70 เมตร ยาวประมาณ 145.00 เมตร ช่วงที่ 2 
กว้างประมาณ 2.70 เมตร ยาวประมาณ 45.00 เมตร หรอืมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า 513.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาด
กว้างภายใน 0.40 เมตร  ยาวประมาณ 90.00 เมตร และต่อรางระบายน้ํารปู
ตัวยู (ของเดิม) ยาวประมาณ 290.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
ทางราชการ งบประมาณ 1,914,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 64 ข้อ 95 

 
 
 
 
 

   
 

1,914,000.00 

 
 

3,527,217.24 
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โครงการ 
 
 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายไป 

อนุมัติจากสภา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2560 
ประจําปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบาย
น้ําขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพรง -
เสม็ดแดง (ระยะที่ 1) ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมูท่ี่ 5 ตําบลทับมาอําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  ปริมาณ:ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ประมาณ 12.00 เมตร  ยาวประมาณ 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร และวางท่อระบายน้ํา มอก.ยาวประมาณ 560.00 เมตร (สองขา้ง) 
รวมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหลก็ จํานวน 54.00 บ่อ หรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,282.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ งบประมาณ 4,977,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57 ข้อ 50 
 

 
 
 
 
 

   
 

4,977,000.00 

 
 

3,527,217.24 
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สรปุผลการตดิตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ไดร้บัเงนิอุดหนนุ ปงีบประมาณ พ.ศ.2560 
เทศบาลตําบลทบัมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
 

ลําดบั 
 

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ  
ผลผลิต / งบประมาณ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตั้งจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
จํานวน 2,152,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน อัตราวันละ 20 บาท  
จํานวน 200 วัน   

   
  

2,152,000 2,152,000 - กองการศึกษา ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5  
มิถุนายน  2558 
และตามหนังสือ
โรงเรียนชุมชนวัดทับ
มา ที่ ศธ 
04125.104/196  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2559 

2 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองระยอง  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานเทศกาลผลไม้และของดีเมือง
ระยอง  
 

   
  

    50,000 25,003.41 24,996.59 กองการศึกษา ตามหนังสืออําเภอ
เมืองระยอง ด่วนที่สุด 
ที่ รย 0118/1810 
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 
2560 

3 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองระยอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง  
 

   
  

    30,000 14,160.00 15,840.00 กองการศึกษา ตามหนังสืออําเภอ
เมืองระยอง ด่วนที่สุด 
ที่ รย 0118/6192 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2559 
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ลําดบั 
 

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ  
ผลผลิต / งบประมาณ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตั้งจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ 

4 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองระยอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมของอําเภอเมืองระยอง 
ประจําปี 2560  

   
  

    30,000         30,000  - กองการศึกษาฯ ตามหนังสือ
อําเภอเมือง
ระยอง ด่วน
ที่สุด ที่ รย 
0118/973 
ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2560 

5 เงินอุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรม
ตําบลทับมา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจการสภาวัฒนธรรมตําบลทับมา    
127,000 บาท ประกอบด้วย  
- โครงการประเพณีทําบุญส่งวิ่งเกวียน   
จํานวน 30,000 บาท 
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท   
- โครงการธรรมะเพื่อน้อง จํานวน 
47,000 บาท  

   
 
 
  

 
 

30,000 
 
 

50,000 
 

47,000 

 
 

30,000 
 
 

38,000 
 

47,000 

 
 
- 
 
 

12,000 
 
- 

กองการศึกษาฯ ตามหนังสือ
อําเภอเมือง
ระยอง ด่วน
ที่สุด ที่ รย 
0118/973 
ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2560 
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ลําดบั  
โครงการ / กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ  

ผลผลิต / งบประมาณ 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตั้งจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ 

6 สนับสนุนโครงการขอรับรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมือง
ระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) 
ประจําปีงบประมาณ 2560  

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อําเภอเมืองระยอง 
(ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) ประจําปี
งบประมาณ 2560 

   
  

  240,000      240,000  - กองวิชาการฯ อ้างถึงหนังสือที่ รย 
0118/2359 ลว. 
13 พ.ค.59 

7 สนับสนุนโครงการขอรับรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมือง
ระยอง (ศอ.ปส.อ.เมืองระยอง) 
ประจําปีงบประมาณ 2560  

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด อําเภอเมืองระยอง 
(ศอ.ปส.อ.เมืองระยอง) ประจําปี
งบประมาณ 2560 

   
  

  300,000 254,430  45,570 กองวิชาการฯ อ้างถึงหนังสือที่ รย 
0118/379 ลว. 
31 ม.ค.59 
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แบบที่ 1 
แบบช่วยกํากับการจัดทาํแผนยุทธศาสตรข์องเทศบาลตําบลทับมา 

8 ปี  พ.ศ. 2553- 2560
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 [[[ 

แบบท่ี 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
 
 

คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทํา 
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ส่วนที่  1     ข้อมูลทั่วไป ( รายละเอียดในบทที่ 1 ส่วนข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตาํบลทบัมา) 
      ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลตาํบลทบัมา  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

ส่วนที่ 2  ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่มี 

การดําเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2  การจัดทาํแผนการพฒันาท้องถ่ิน 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน   
11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
13.  มีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่มี 

การดําเนินงาน 
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

เกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทับมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  พบว่า        
ผ่านเกณฑ์การประเมินมีการดําเนินการครบถ้วนทั้งในส่วนของคณะกรรมการ และ ในส่วนของการจัดทําแผนพัฒนา คิดเป็น
ร้อยละ 100   



20 
 

 
 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

 
 

 
แบบที่ 2   แบบตดิตามผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลทับมาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 
คําชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกําหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานใน
เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560 

ส่วนที่  1   ขอ้มูลทั่วไป (รายละเอียดในบทที่ 1 ส่วนข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลทบัมา) 
     1. ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  เทศบาลตาํบลทบัมา  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่  1 - 4 ( ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
  (1) ไตรมาสที่ 1( ตุลาคม - ธันวาคม ) (2) ไตรมาสที่ 2( มกราคม - มีนาคม ) 
  (3) ไตรมาสที3่ (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4( กรกฎาคม - กันยายน) 
ส่วนที่  2 ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันา 3 ป ี

   3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3  ปี (2560- 2562 )  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ปีที่  1(2560) ปีที่  2(2561) ปีที่ 3(2562) รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1* 12 5,890,000 12 5,900,000 12 5,590,000 36 17,690,000 
2* 107 189,768,790 144 445,732,750 191 229,848,160 442 865,349,700 
3* 32 24,487,200 28 15,301,200 28 15,351,200 88 55,139,600 
4* 25 32,700,500 24 23,342,000 22 16,610,000 71 72,652,500 
5* 34 13,615,698 32 13,085,698 32 13,085,698 98 39,787,094 
6* 7 910,000 7 5,880,000 6 880,000 20 7,670,000 
7* 11 74,928,600 12 73,296,000 10 76,220,000 33 224,444,600 
รวม 228 342,300,788 259 582,537,648 301 357,895,058 788 1,282,733,494 

คําอธิบาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งนํ้า 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด 
 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ปีที่  1(2560) ปีที่  2(2561) ปีที่ 3(2562) รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1* 34 13,615,698 32 13,085,698 32 13,085,698 98 39,787,094 
2* 7    910,000 7 5,880,000 6 880,000 20 7,670,000 
3* 25 32,700,500 24 23,342,000 22 16,610,000 71 72,652,500 
4* 12 5,890,000 12 5,900,000 12 5,590,000 36 17,380,000 
5* 107 189,768,790 144 445,732,750 191 229,848,160 442 865,349,700 
6* 32 24,487,200 28 15,301,200 28 15,351,200 88 55,139,600 
รวม 217 267,372,188 247 509,241,648 291 281,365,058 755 1,057,978,894 

 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ 
1*หมายถึง    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับ

การอนุรักษ์ทรพัยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
2*  หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ  
3*หมายถึง    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมให้คํานึงถึง

สภาพแวดล้อมและความสะอาด(Environment Friendly-Green and Glean)และสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR)  

4*หมายถึง    ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคพาณิชยกรรมของจังหวัดระยองสู่
ความย่ังยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

5*  หมายถึง     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

6*  หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างคณุภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัด
ระยองให้มีความเข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ร้อยละความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง 

ปีที่  1(2560) ปีที่  2(2561) ปีที่ 3(2562) 
จํานวน
โครงการ 

สอดคล้อง ร้อยละ 
จํานวน 
โครงการ 

สอดคล้อง ร้อยละ 
จํานวน 
โครงการ 

สอดคล้อง ร้อยละ 

228 217 95.18 259 247 95.37 301 291 96.68 
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5. รายงานผลการดาํเนินงาน (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2560) 
    ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาปี พ.ศ.2560 
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อยละ 

1* 11 91.67 - - 1 8.33 - - - - 12 100 

2* 65 60.74 5 4.47 37 34.58 - - - - 107 100 
3* 30 93.75 - - 2 6.25 - - - - 32 100 
4* 25 100 - - - - - - - - 25 100 
5* 28 82.35 - - 6 17.65 - - - - 34 100 
6* 4 57.14 - - 3 42.86 - - - - 7 100 
7* 10 90.90 - - 1 9.10 - - - - 11 100 
รวม 173 75.87 5 2.21 50 21.93 - - - - 228 100 

 

คําอธิบาย 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งนํ้า 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6  การเบกิจ่ายงบประมาณปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณตามเทศบญัญตัิ ปี พ.ศ.2560 ตั้งจ่าย 170,000,000  บาท) 
 

ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม งบประมาณที่เบิกจ่ายไป รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน 
ร้อย

ละ 
จํานวนเงิน ร้อยละ 

จํานวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3,510,000 2.06 - - 2,910,000 1.71 2,910,000 1.71 

2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ

แหล่งน้ํา 

40,813,000 24.01 12,794,000.00 100 39,599,000 23.29 52,393,000 28.66 

3.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 17,656,100 10.39 - - 16,264,200 9.57 16,264,200 9.57 
4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

16,642,000 9.79  - - 15,757,300 9.27 15,757,300 9.27 

5.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การ

กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12,700,100 7.47 - - 11,047,530 6.50 11,047,530 6.50 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษศ์าสนา วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

180,000 0.11 - - 180,000 0.11 180,000 0.11 

7.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

78,498,800  - - 55,687,734.44 52.76 55,687,734.44 52.76 

รวม 170,000,000 100 12,794,000.00 100 141,445,764.55 77.38 141,445,764.55 77.38 



 

 
 

ส่วนที่  3  ผลการดาํเนินงานตามโครงการที่ไดร้บัหมวดเงินอุดหนนุ ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการ 
 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
1. อุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
    และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 

   14,491,416.00  

2. อาหารเสริมนม    2,491,416.00 2,411,155.28 
3.อาหาร(กลางวัน)    3,982,640.00 3,600,000.00 
4.เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา    2,413,020.00 2,413,020.00 
5.ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา    450,600.00 450,600.00 
6.ผู้ป่วยเอดส์    108,000.00 108,000.00 
7.ผู้พิการ    1,507,200.00 1,507,200.00 
8.ผู้สูงอายุ    11,965,600.00 11,965,600.00 
9.สนับสนุน ศพด.เงินเดือนครูและ ผดด.    921,390.00 921,390.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  
10.สนับสนุน ศพด.ค่าจัดการเรียนการสอน     170,000.00 170,000.00 

11.โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯขั้นพื้นฐาน(ราย
หัว)ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่ากิจกรรม 

   901,978.00 901,978.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค ์
12. ค่าสนับสนนุ ศพด.เงินค่าการศึกษาบุตร    200,000.00 15,500.00 

13 .โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านสารสนเทศ DLIT    96,400.00 96,400.00 

รวม    39,016,005.00 24,653,343.28 



๒๔ 
 

 
 

 
 
 

คําชี้แจง :  เป็นแบบประเมินตนเองมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ตําบลทับมา  มีการปกครองแบ่งเป็น ๘ ชุมชน จัดต้ังเป็นเทศบาลตําบลทับมาตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๑  
ประวัติความเป็นมาของคําว่า ”ทับมา” 

  มีตํานานเล่าสืบต่อ ๆ กันมาว่า  เมื่อราวๆ ๒๐๐ ปีล่วงก่อนปี พ.ศ.2363 ที่บริเวณตอนเหนือ    
ของวัดทับมาในปัจจุบันน้ี  ได้ปรากฏมีถ้ําลับแลอยู่  โดยในวันฤกษ์ดีคืนดีจะมีถ้ําปรากฏให้เห็นตอนดึกๆ  และจะ
มี   ม้าขาวว่ิงออกมาจากถํ้าสวยงามมาก ในเวลากลางวันก็กลับกลายสภาพบริเวณเป็นที่ว่างเปล่าตามปกติ
ชาวบ้าน       ที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณน้ีถ้าต้องการข้าวของเครื่องใช้อะไร ก็จะจุดเทียนธูป  บอกกล่าวไว้เพ่ือ
ขออนุญาตหยิบยืมไปใช้ในงาน  ก็จะปรากฏมีข้าวของเคร่ืองใช้ให้หยิบยืมได้ตามต้องการ และเมื่อเวลาเสร็จงาน
เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องนําข้าวของเคร่ืองใช้ไปคืนให้ตามที่เคยบอกกล่าวไว้ ได้ปฏิบัติกันเช่นน้ีเรื่อยๆมา  จนกระทั่ง
วันหน่ึงก็ได้มีชาวบ้านคนหน่ึงไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาคือได้สับเปลี่ยนข้าวของเคร่ืองใช้บ้างก็ว่านําไปคืนไม่ครบ
บ้าง บริเวณน้ีสมัยก่อนซึ่งเรียกว่า “เขตถ้ําม้า” ในเวลาต่อมาถ้ําม้าน้ีก็ปิดไปโดยปริยาย  ไม่ปรากฏอะไรให้เห็น
อีกเลย จะมีก็แต่ผู้คนสัญจรไปมา (โดยมาก  จะใช้ม้าเป็นพาหนะ) ก็จะพาม้ามาพักไว้บริเวณแถวน้ี  จึงได้เพ้ียน
ภาษาจากถํ้าม้าเป็นทัพม้า  และเรียกเพ้ียนมาเป็น“ทับมา” จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
 

ที่ตั้ง  ทิศเหนือ ติดต่อเขต เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะพาน อําเภอบ้านค่าย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขต เทศบาลนครระยอง ,เทศบาลตําบลนํ้าคอก, 

เทศบาลตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง 
      เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
  ทิศใต้  ติดต่อเขต เทศบาลตําบลเนินพระ  อําเภอเมืองระยอง 
         สํานักงานเทศบาลตําบลทับมาอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองระยองประมาณ ๘ กิโลเมตร         
และต้ังอยู่บริเวณสี่แยกทับมา  ถนนสายบางนา - ตราด (ถนนสาย ๓๖) หมู่ที่ ๔ ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
เนื้อที่      มีเน้ือที่ประมาณ  ๒๙.๒๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๑๘,27๕  ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพพ้ืนที่ตําบลทับมามีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินลูกฟูกพ้ืนที่บางแห่งเป็นเขาลูกเล็ก ๆ     
มีคลองธรรมชาติที่สําคัญ  คือ  คลองทับมาไหลผ่านพ้ืนที่ตําบลทับมา  ส่วนดินมีลักษณะเป็นดินร่วน  และดิน
ลูกรังปนทราย  
ลักษณะภูมิอากาศ 

แบบที่  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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  ลักษณะทางภูมิอากาศมี  ๓  ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ฤดูฝน  เริ่ม
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม  ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
 
การปกครอง 

ตําบลทับมาแบ่งการปกครองเป็น ๘ ชุมชน   โดยมี จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลทับมา      
เต็มทั้งชุมชน  มี ๘ ชุมชน  ประชากรรวมท้ังสิ้น 23,722 คน แยกเป็นชาย 11,812 คนเป็นหญิง 11,910 คน  
จํานวนครัวเรือน 15,880  ครัวเรือน  สามารถแยกจํานวนประชากรเป็นหมู่บ้าน ดังน้ี   

ชุมชน 
จํานวน
ครัวเรือน 

ชาย หญงิ 
จํานวนประชากร

ทั้งหมด 
๑. ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ 
๒. ชุมชนบ้านแหลมมะขาม  หมู่ที ่๒ 
๓. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ 
๔. ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ที่ ๔ 
๕. ชุมชนบ้านเขาไผ่  หมู่ที่ ๕ 
๖. ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที ่6 
๗. ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ 
๘. ชุมชนบ้านสะพานหิน หมูท่ี่ ๘ 

906 
4,455 
3,971 
2,691 

876 
1,828 

872 
281 

720 
3,132 
3,027 
1,815 

549 
1,473 

851 
245 

730 
3,219 
3,026 
1,857 

551 
1,434 

823 
270 

1,450 
6,351 

60536 
3,672 
1,100 
2,907 
1,674 

515 
รวม 15,880 11,812 11,910 23,722 

ณ วันท่ี 1 กันยายน 2560 
อาชีพ 

  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างทั่วไป ค้าขาย 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเกษตรกรรมบางส่วนการถือครองที่ดินการออกเอกสารสิทธิให้แก่
ราษฎร  ส่วนใหญ่เป็นโฉนดที่ดิน และเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ และ น.ส ๓ ก )   

อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ 

   ห้างสรรพสินค้า จํานวน  4  แห่ง  
   โรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตดําเนินการและประกอบการ จํานวน 13  แห่ง 
        - อุตสาหกรรมเหล็ก      จํานวน   4   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมยางพารา     จํานวน    2   แห่ง 
        - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงาม   จํานวน    1   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมหินอ่อน     จํานวน    1   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมหล่อดอกยาง      จํานวน    1   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมผลิตกระเบ้ือง      จํานวน    1   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร      จํานวน    1   แห่ง 
        - อุตสาหกรรมอ่ืน      จํานวน    2   แห่ง 
         สถานบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง     จํานวน   3    แห่ง 
         สถานบริการแก๊สเช้ือเพลิง     จํานวน    5    แห่ง 
         สถานประกอบการจําหน่ายรถยนต์และบริการหลังการขาย  จํานวน   10   แห่ง 
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    สถานประกอบการจําหน่ายรถยนต์มือสอง    จํานวน   17   แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ 4 ล้อ      จํานวน   18   แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ 10 ล้อ     จํานวน     3   แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์     จํานวน     4   แห่ง 
         สถานประกอบการจําหน่ายอะไหล่รถยนต์             จํานวน     3   แห่ง 
         สถานประกอบการต้ังศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์     จํานวน     3   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านซ่อมแอร์รถยนต์      จํานวน     2   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านอาหาร       จํานวน   39   แห่ง 
         สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท                 จํานวน   10   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านค้า                   จํานวน  110  แห่ง 
         สถานประกอบการบ้านเช่า ห้องเช่า        จํานวน  165  แห่ง 
 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน OTOP  จํานวน  4   ผลิตภัณฑ์ 

   1) ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ หมู่ที่ 5 
   2) ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา  หมู่ที่ 6 
   3) ผลิตภัณฑ์กะปิ   หมู่ที่ 1 ,4, 7  
   4) ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า หมู่ที่ 6 

กลุ่มอาชีพของกองทุนต่าง ๆ   มีจํานวน 11 กลุ่มอาชีพ 

   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน  หมู่ 1 - ผลิตภัณฑ์ กะปิ ,นํ้าพริก,ปลาส้ม,ยาดมและพิมเสน 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม  หมู่ 2 - ผลิตภัณฑ์ การผูกผ้าประดับงาน   
   กลุ่มประมงเลี้ยงปลาน้ําจืด  หมู่ 2 - ผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด หมู่ 3 ผลิตภัณฑ์ – อาหารพ้ืนบ้าน ,ขนมไทย 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับมา  หมู่ 4  ผลิตภัณฑ์ – กะปิ ,ขนมไทย 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่  หมู่ 5  ผลิตภัณฑ์ – ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง,กะปิ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพนํ้าและปุ๋ยชีวภาพแห้ง 
   กลุ่มส่งเสริมอาชีพศิลปะประดิษฐ์   หมู่ 6  ผลิตภัณฑ์ –  เครื่องจักสาน ,ไม้กวาด 
   กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ –  นํ้าปลา ,อาหารพ้ืนบ้าน 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ หมู่ 7  ผลิตภัณฑ์ – กะปิ ,ผักปลอดสารพิษ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพนํ้าและปุ๋ยชีวภาพแห้ง 

การท่องเที่ยว, วัฒนธรรม ,โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สําคัญ 

   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 -  ศาลเจ้ายางเอน         
   ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 -  ศาลเจ้าแม่สไบทอง    
   ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4     -  วัดทับมา   -  ศาลเจ้าพ่อถ้ําม้า 
 
      ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  -  หินรูปช้าง    

   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7  -  วัดเขาโบสถ์   -  เจดีย์วัดเขาโบสถ์   

   ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 -   ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง   -  สะพานหิน  



๒๗ 
 

 
 

 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  กลุ่มนาบัว ,กลุ่มกะปิ 
 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 กลุ่มประมงนํ้าจืด ,กลุ่มศิลปะผูกผ้า  
 ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ที่ 4   กลุ่มกะปิ ,คันกระสุนโบราณ   
 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์ (ลอดช่องไผ่สายรุ้ง) 
 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 กลุ่มมโหรีไทย ,กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก,กลุ่มปลูกไม้ประดับ 
        กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  
 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7           กลุ่มกะปิ ,กลุ่มผักปลอดสารพิษ    

ประเพณีท้องถ่ินงานประเพณีท้องถ่ิน เทศบาลประจําปี   

    - ลานวัฒนธรรมตําบลทับมา สถานที่ วัดทับมา หมู่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
   - งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมรดน้ําดําหัวของพรจากผู้สูงอายุ เล่นนํ้า
สงกรานต์  การแข่งขันกีฬา  สถานที่ 
     - หมู่ 1 บ้านนายสั่ง วงษ์ศรี 
     - หมู่ 2 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  
     - หมู่ 3 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
     - หมู่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา หมู่ที่ 4     
     - หมู่ 5 บ้านนางสาววรรณา  กล่อมแก้ว 
     - หมู่ 6 ศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ 7 วัดเขาโบสถ์ 
     - หมู่ 8 บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
    - ประเพณีทําบุญส่งว่ิงเกวียน สถานที่ 
     - หมู่ 1 ศูนย์สาธิตชุมชนบ้านขนาบหมู่ที่ 1 
     - หมู่ 2 ศาลายางเอน 
     - หมู่ 3 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
     - หมู่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา หมู่ที่ 4 
     - หมู่ 6 ศาลาแหลมทองหลาง และศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ 
     - หมู่ 8 ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน  
1) ภูมิปัญญาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ขึ้นบ้านใหม่ หมอขวัญ  
  -  นายอรุณ  นามจันทร์   ที่อยู่ เลขที่ 66 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
 
2) ภูมิปัญญาการแต่งโคลง กลอน  
  - นายประจวบ  บุญพันธ์  ที่อยู่ เลขท่ี 29/1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
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3) ภูมิปัญญากฎหมาย  ผู้พิพากษาสมทบ  
  - นางสาวเบญจา  ศรีสวัสด์ิ  ที่อยู่ เลขที่ 24 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง     
4) ภูมิปัญญาการนวดแก้ปวดเมื่อย หมอพ่นสําหรับเด็ก    
  - นายอุ่น ละออง  ที่อยู่ เลขท่ี 15/1 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
  -   นางวัชรี  เทียนทอง  ที่อยู่  เลขที่ 119 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
5) ภูมิปัญญาหมอตําแย 
  - นางย้อม  สูงล้น ที่อยู่ เลขท่ี 112/1  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
6) ภูมิปัญญากีฬาหมากรุก 
  - นายเสาร์    อบรม ที่อยู่ เลขที่ 10 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
7) ภูมิปัญญาหัตถกรรม คันกระสุน 
  - นายชาญ  เกษรศิริ   ที่อยู่ เลขที่ 41/2  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
8) ภูมิปัญญาศาสนา จริยธรรม  พระพุทธศาสนา มัคนายก / เถ้าแก่ 
  -  นายสมควร  อบรม ที่อยู่ เลขที่ 20 หมู่ที่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  -   นายผูก  สุทธิฮึก ที่อยู่ เลขท่ี 61/3 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
9) ภูมิปัญญาอุตสาหกรรม OTOP ลอดช่องสิงคโปร์ 
  - นางสัมฤทธ์ิ  วิเชียรวัฒน์    ที่อยู่  เลขที่ 89 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
10) ภูมิปัญญาหัตถกรรมงานจักสาน   
  - นางสุนทร  คงคาล้อม ที่อยู่ เลขที่ 67/12 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 
11) ภูมิปัญญาศิลปะ รํากลองยาว    
  - นางสําเนาว์   คงทน ที่อยู่ เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
12) ภูมิปัญญาศิลปะ  มโหรี   
  - นายพา  อยู่คง  ที่อยู่ เลขท่ี 64 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
13) ภูมิปัญญาการแพทย์และสาธารณสุขแพทย์แผนไทย สมุนไพร   
  - นายบุญธรรม  ลําดับชั้น  ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/1 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6  ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
14) ภูมิปัญญาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ลําตัด 
  - นายสั่ง  แสงโชติ  ที่อยู่ เลขที่ 118/3 ชุมชนบ้านขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
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  - นายเฉลียว  วิเวกแว่ว  ที่อยู่ เลขท่ี 104/5   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 
15) ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี  สัปเหร่อ 
  - นายสมพงษ์   เมฆอรุณ  ที่อยู่ เลขที่ 103/1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
16) ภูมิปัญญาการปศุสัตว์    
  - นายสุชิน  ทรัพย์สิน  ที่อยู่ เลขที่ 60/4 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

การศึกษา 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  ๑  แห่ง 
  -  โรงเรียนอนุบาล จํานวน  1  แห่ง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)จํานวน  2  แห่ง 
  -  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองจํานวน  1  แห่ง 
  -  ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน จํานวน  4  แห่ง  ( หมู่ที่ 1,3,4,8) 
  -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จํานวน  ๑  แห่ง 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -  วัด   จํานวน   ๒  แห่ง  วัดทับมา  หมู่ที่ 4  ตําบลทับมา อําเภอเมืองจังหวัดระยอง และ 
วัดเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมืองจังหวัดระยอง 

การสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล      จํานวน  ๑  แห่ง 
  -  สถานบริการสุขภาพ (คลินิกตําบลทับมา ) จํานวน   1 แห่ง 

ส่วนราชการ – รัฐวิสาหกิจ 
 -  สํานักงานทางหลวงชนบทระยอง -  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 
 -  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา   -  โรงเรียนอนุบาลทับมา 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา  -  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทับมา -  ที่พักสายตรวจตําบลทับมา สภ.เมืองระยอง 

กลุ่มมวลชนจัดตั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ตํารวจชุมชนประจําตําบลทับมา, มูลนิธิสว่างพรกุศล, ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลทับมา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคม  1) ทางหลวงแผ่นดิน  มีจํานวน  2  สายที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
    1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 (สายบางนา-ตราด) เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

    2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3136 (เลี่ยงเมืองระยอง) เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
         3) ทางหลวงชนบท  มีจํานวน 1 สาย  ที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
    4) ทางหลวงชนบท  หมายเลข 2017 (สายหนองสนม-คลองช้างตาย)  เป็นถนน แอสฟัสท์
    ติกคอนกรีต ถนนตามแนวทางสาธารณะประโยชน์ 
     5) ทางหลวงท้องถิ่น   จํานวน  214 สาย ประกอบด้วย 
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       (ข้อมูลจาก กองช่างเทศบาลตําบลทบัมา ณ กันยายน 2560) 
 
การโทรคมนาคม 
   การให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยมีสํานักงานโทรศัพท์แห่งประเทศไทยประจําจังหวัด
ระยองเป็นผู้รับผิดชอบ  และมีการใช้บริการทั้งตําบล  ประมาณ 1,125 เครื่อง คิดเป็นอัตราร้อยละ 20   
   มีโทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน จํานวน  13  แห่ง สถานีวิทยุ  จํานวน 3 แห่ง  วิทยุสื่อสาร  
จํานวน 35 เครื่อง จํานวนเสาสัญญาณโทรศัพท์ 5 เสา คือ 

   1. บริษัทจํากัด (มหาชน) ทรู คอร์ปอเรช่ัน     
   2. บริษัทจํากัด(มหาชน)แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

          3. บริษัทจํากัด (มหาชน) โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
   4. บริษัทจํากัด ดิจิตอลโฟน                
   5. บริษัทจํากัด ทีโอที (มหาชน) 

การประปา     - ประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 8 ชุมชน (บ้านขนาบ,บ้านแหลมมะขาม ,บ้านหนองมะหาด            
บ้านทับมา, บ้านเขาไผ่, บ้านแหลมทองหลาง , บ้านเขาโบสถ์  และบ้านสะพานหิน 

- ประปาหมู่บ้าน  จํานวน  3  ชุมชน ( ชุมชนบ้านขนาบ/แหลมมะขาม /ทับมา )  

การไฟฟ้า ตําบลทับมามีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  สามารถใช้
บริการการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  100   

แหล่งน้ําธรรมชาติ (คลอง ลําราง )       
1. คลองทับมา กว้างประมาณ 15-20 เมตร ยาวประมาณ 11,600 เมตร ลึกประมาณ 4 

เมตร เริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาโบสถ์  ไหลผ่านชุมชนบ้านขนาบ  ชุมชนบ้านทับมา  ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง และสิ้นสุดที่ชุมชนบ้านหนองมะหาด  ความจุนํ้าปัจจุบัน 500,000 ลบ.ม. 

2. ลํารางหนองกะบาก - สะพานหิน (คลองจําหรุ) กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 
3,900 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร  เริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาไผ่  ไหลผ่านชุมชนบ้านสะพานหิน และไหลลง
คลองทับมาบริเวณชุมชนบ้านทับมา ความจุนํ้าปัจจุบัน 16,650 ลบ.ม. 

ชุมชน ประเภทถนน (สาย) รวม
(สาย) คสล. แอสฟัสติก 

คอนกรีต 
ลูกรัง แอสฟัสติกคอนกรีต

และ คสล. 
คสล. 

และลูกรัง 

บ้านขนาบ หมู่ที่ 1 24 3 1 - - 28 

บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 26 7 - - - 33 
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 30 3 3 - - 36 
บ้านทับมา หมู่ที่ 4 30 9 1 2 - 42 
บ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 5 1 - 1 - 7 
บ้านแหลมทองหลาง  
หมู่ที่ 6 

18 3 - 1 - 22 

บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 22 8 - 4 - 34 
บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 5 4 - 2 1 12 

รวม 160 38 5 10 - 214 
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3 ลํารางหนองโพรง-แหลมมะขาม กว้างประมาณ 6-8 เมตร ยาวประมาณ 2,700 เมตร     
ลึกประมาณ 1.50 เมตร ไหลผ่านเขตตําบลทับมาจุดเร่ิมต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาไผ่  ผ่านชุมชนบ้านแหลม
มะขาม  ผ่านชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  โดยไหลลงคลองทับมาบริเวณชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6  
(คลองก่ิว) ความจุนํ้าปัจจุบัน 15,000 ลบ.ม. 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น   

  -  ฝายนํ้าล้นขนาดใหญ่   จํานวน     1   แห่ง   
-  ฝายกั้นนํ้า     จํานวน     ๓   แห่ง 

  -  บ่อนํ้าดิน     จํานวน  ๙๔๗   แห่ง   
-  บ่อโยก         จํานวน    ๑๔   แห่ง 

  -  ถังเก็บนํ้า     จํานวน      ๕   แห่ง   
-  สระน้ํา         จํานวน      ๒    แห่ง  

   สระนํ้าสาธารณะหมู่ที่ 1  ปากกว้างประมาณ  59 เมตร ยาวประมาณ  115  เมตร            
ลึกประมาณ 5 เมตร ความจุนํ้า 13,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันใช้เป็นแหล่ง นํ้าดิบผลิตประปาหมู่บ้านผิวดิน  
ขนาดใหญ่ 200 - 300 ครัวเรือน 
   สระน้ําสาธารณะหมู่ที่ 2 กว้างประมาณ 45 เมตร ยาวประมาณ 170 เมตร  ลึกประมาณ 5 
เมตร ความจุนํ้า 38,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันใช้เป็นแหล่ง นํ้าดิบผลิตประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ่ 121 
- 300 ครัวเรือน  

ข้อมูลถังเก็บน้ําฝน (ฝ.๙๙) หรือ จุน้ําฝนได้ ๙๙ คิว 
ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านขนาบ             ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จํานวน ๑ ชุด จุนํ้าได้ ๙๙ คิว (ลบ.ม.) 
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม    ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จํานวน ๑ ชุด จุนํ้าได้ ๙๙ คิว (ลบ.ม.) 
ชุมชนที่ ๘ ชุมชนบ้านสะพานหิน       ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จํานวน ๑ ชุด จุนํ้าได้ ๙๙ คิว (ลบ.ม.) 

ตู้กดเงินอัตโนมัติ(ตู้ ATM )มีจํานวน  12 ตู้ 
  1)  ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  2 ตู้      
  2)  ธนาคารกรุงเทพ  จํานวน  1 ตู้ 
  3)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํานวน 2 ตู้      
  4) ธนาคารกสิกรไทย จํานวน  5 ตู้ 
  5) บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์  จํานวน 2 ตู้   
บุคลากร จํานวนเทศบาลตําบลทับมา  จํานวน    153  คน  ( ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 )   

    ปลัดเทศบาลตําบลทับมา            จํานวน             1       คน 
  รองปลัดเทศบาลตําบลทับมา   จํานวน             1       คน 

ตําแหน่งในสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน   35   คน 
ตําแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน    9   คน 
ตําแหน่งในกองคลัง    จํานวน     17 คน   

  ตําแหน่งในกองช่าง    จํานวน      23 คน 
    ตําแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           จํานวน       20 คน 
    ตําแหน่งในกองการศึกษา              จํานวน     33 คน 
    ตําแหน่งในกองสวัสดิการสังคม   จํานวน            11 คน 
    ตําแหน่งในงานตรวจสอบภายใน               จํานวน     3 คน 
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ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา     จํานวน     13  คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น    จํานวน    14 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    จํานวน    11 คน 
ระดับ ปวช.     จํานวน   6 คน 
ระดับ ปวส.     จํานวน  26 คน 
ปริญญาตรี     จํานวน            56 คน 
ปริญญาโท     จํานวน            27 คน 

ข้อมูลรายได้เทศบาล 

 รายได้ของเทศบาลตําบลทับมา ประจําปีงบประมาณ  2560  ( วันที่ 1 ตุลาคม  
2559 - กันยายน 2560 ) รวมทั้งสิ้น  170,346,936.66 บาท  แยกได้ดังน้ี 

  - รายรับจริง      จํานวน  170,346,936.66   บาท   
   - รายจ่ายจริง      จํานวน  141,445,764.55 บาท  
  - เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560   จํานวน   58,790,605.92  บาท   
 - เงินทุนสํารองเงินสะสม    จํานวน  57,843,916.56 บาท 

ตารางเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย และเงินสะสม ปี พ.ศ.2556 - 2560 

 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

งบประมาณ 
รายรบั รายจ่าย เงินสะสม 

2556 151,529,129.24  106,736,238.83 105,659,742.71  
2557 151,965,297.05  125,745,346.63 44,037,222.70 
2558 166,621,165.35  133,177,679.29 41,900,214.16 
2559 170,954,249.76  146,954,725.04 29,722,514.14 
2560 170,346,936.66 141,445,764.55 58,790,605.92     
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ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562  
จํานวนโครงการปี พ.ศ.2560 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 และการนําโครงการไปดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดป้ฏบิตั ิ

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 11 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งนํ้า 107 70 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 32 30 
4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25 25 

5.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

34 28 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 7 4 
7 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11 10 

รวม 228 178 
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ   70.07 

ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 
 
ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนนิงาน 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทับมาในภาพรวม
จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

15 13 86.67 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งนํ้า 15 13 86.67 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 15 13 86.67 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15 14 93.33 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 14 93.33 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 15 13 86.67 
7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10 9 90.00 

รวม 100 89 89.00 
 

  
 



๓๔ 
 

 
 

 
ประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการสาธารณะที่ไดร้บัจากเทศบาล 

    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ลําดับ คําถาม 
ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ ควรปรับปรุง 
1 คุณภาพและการบํารุงรักษาถนนในความดูแล บํารุง รักษาของเทศบาล เช่น ผิวจราจรไม่เปน็

หลุมบ่อ, ไหล่ทางไม่ชํารุด, สภาพข้างทางไม่รก เป็นต้น 
89.00 11.00 

2 ถนนและทางเท้ามีแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือให้ความสะดวก ปลอดภัย 80.50 19.50 
3 หลอดไฟฟ้าและความสว่างในเขตพื้นท่ีเทศบาล เช่น ทางแยก, วงเวียน, สวนสาธารณะ, 

บริเวณตลาด, ลานตลาด, สนามเด็กเล่น, ลานจอดรถสาธารณะ, ลานกีฬาชุมชน, สะพาน 
และสะพานลอยคนข้าม มีความสว่างตลอดเวลาการใช้งาน 

80.00 20.00 

4 การให้บริการน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด และเพียงพอ 83.00 17.00 
5 การให้บริการน้ําสําหรับการเกษตรอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 81.50 18.50 
6 แม่น้ํา คลอง ห้วย สระ บ่อ บึง ในความรับผิดชอบของเทศบาลได้รับการขุดลอก/  

ปรับปรุงให้น้ําไหลผ่านได้สะดวก ไม่ต้ืนเขิน 
87.00 13.00 

7 เคร่ืองหมายจราจร และเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืน (เส้นจราจรบนพ้ืนถนนทุกชนิด, ลูกศร 
ฯลฯ) มีสภาพพร้อมใช้งาน มองเห็นได้ชัดเจน 

82.00 18.00 

 คะแนนเฉลี่ย 83.29 16.71 

    2. ด้านคุณภาพชีวิต 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ ควรปรับปรุง 
1 การส่งเสริมและพัฒนาสตรี โดยการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมและ

สร้างอาชีพอย่างเหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมตรวจและให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแก่สตรี 
หญิงมีครรภ์ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนาอาชีพของแรงงานสตร ีเป็นต้น  

90.00 10.00 

2 การสนับสนุนการศึกษาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล/ 
อบต. เช่น การจัดกิจกรรม/ โครงการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาส
ทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาส รวมท้ังการจัดการสอน ความพอเพียงของจํานวนและ
คุณภาพครูผู้สอน  

89.00 11.00 

3 การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และการออกกําลังกายของเยาวชนและประชาชน เช่น การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน จัดสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย หรือมีกิจกรรมแข่งขันกีฬา  

90.00 10.00 

4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การจัดกิจกรรมหรือ
ช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหา/ แนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การศึกษา สิ่งแวดล้อม ชุมชน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

90.00 10.00 

5 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทําหรือการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ 
การออกให้คําแนะนําและการช่วยเหลือกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

90.50 9.50 

 คะแนนเฉลี่ย 89.90 10.10 
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควรปรับปรุง 

1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 98.00 2.00 
2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพื้นท่ี 92.50 8.00 
3 การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและ 

ลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
94.50 6.00 

 คะแนนเฉลี่ย 95.00 5.00 
 

  4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควรปรับปรุง 

1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของ 
แต่ละท้องถ่ิน 

81.50 18.50 

2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ พัฒนา และได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 

82.00 18.00 

3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

80.00 20.00 

 คะแนนเฉลี่ย 81.17 18.83 
 

   5. ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควรปรับปรุง 

1 การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนนํากลบัมาใช้ประโยชน์ 

94.00 6.00 

2 การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลตําบลทับมา 

89.50 10.50 

3 การให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 84.00 16.00 
4 การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
90.50 9.50 

5 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําการเกษตรปลอดสารพิษ 98.00 2.00 
 คะแนนเฉลี่ย 91.20 8.80 

 
   6. ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควร

ปรับปรุง 
1 การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 

และประเพณีท่ีดีงามของท้องถ่ินในท้องถ่ิน 
91.75 8.25 

2 การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรมอันดีของ 
 ครอบครัวและชุมชน 

93.25 6.75 

 คะแนนเฉลี่ย 92.50 7.50 
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สรุปผล 
 จากตารางประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล 6 ด้าน 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในบริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล ประกอบด้วย 

1 .ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ 83.29   
2. ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  89.90  
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน       

มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ  95.00   
4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชน      

มีความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ  81.17 
5. ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความ   

พึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  91.20  
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนมีความ       

พึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  92.50 

ส่วนที่  4   ปญัหา อุปสรรคในการปฏบิตัิงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

 ปญัหาอุปสรรค 
1. งบประมาณรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ประชาชนยังไม่ให้ความสําคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. มีความแตกต่างของวิถีชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมของประชาชนพ้ืนบ้านเดิมและ

ประชาชนผู้เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ในชุมชน 
4. การพัฒนาระบบทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและก้าวสู่ EEC ทําให้ประชาชนปรับตัวไม่ทัน 
5. เสียงไร้สายไม่ชัดเจน ชํารุด 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาแก้ไขปรบัปรงุการใหบ้รกิารของเทศบาลตําบลทบัมา  
            1. จัดทําระบบแผนที่ภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี   
 2. จัดอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3. ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

  4. จัดอบรม และเผยแพร่ความรู้เรื่อง EEC  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเตรียมตัว
ให้พร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
  5. ควรเพ่ิมงบประมาณสําหรบัอุดหนุนสภาวัฒนธรรม กิจกรรมการทําบุญว่ิงเกวียน เน่ืองจาก
ในทุกชุมชนมปีระเพณีที่ทําสืบต่อกันมาทุกปี 
  6. ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย  บางจุดชุดไม่ได้ยิน   
  7. ปรับปรงการบํารุงรักษา และตรวจสภาพ 3 เดือน ครั้ง 
 

 
 



๓๗ 
 

 
 

 
 

 
 

คําชี้แจง :  เป็นแบบประเมินตนเองมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ตําบลทับมา  มีการปกครองแบ่งเป็น ๘ ชุมชน จัดต้ังเป็นเทศบาลตําบลทับมาตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๑  
ประวัติความเป็นมาของคําว่า ”ทับมา” 

  มีตํานานเล่าสืบต่อ ๆ กันมาว่า  เมื่อราวๆ ๒๐๐ ปีล่วงก่อนปี พ.ศ.2363 ที่บริเวณตอนเหนือ    
ของวัดทับมาในปัจจุบันน้ี  ได้ปรากฏมีถ้ําลับแลอยู่  โดยในวันฤกษ์ดีคืนดีจะมีถ้ําปรากฏให้เห็นตอนดึกๆ  และจะ
มี   ม้าขาวว่ิงออกมาจากถํ้าสวยงามมาก ในเวลากลางวันก็กลับกลายสภาพบริเวณเป็นที่ว่างเปล่าตามปกติ
ชาวบ้าน       ที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณน้ีถ้าต้องการข้าวของเครื่องใช้อะไร ก็จะจุดเทียนธูป  บอกกล่าวไว้เพ่ือ
ขออนุญาตหยิบยืมไปใช้ในงาน  ก็จะปรากฏมีข้าวของเคร่ืองใช้ให้หยิบยืมได้ตามต้องการ และเมื่อเวลาเสร็จงาน
เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องนําข้าวของเคร่ืองใช้ไปคืนให้ตามที่เคยบอกกล่าวไว้ ได้ปฏิบัติกันเช่นน้ีเรื่อยๆมา  จนกระทั่ง
วันหน่ึงก็ได้มีชาวบ้านคนหน่ึงไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาคือได้สับเปลี่ยนข้าวของเคร่ืองใช้บ้างก็ว่านําไปคืนไม่ครบ
บ้าง บริเวณน้ีสมัยก่อนซึ่งเรียกว่า “เขตถ้ําม้า” ในเวลาต่อมาถ้ําม้าน้ีก็ปิดไปโดยปริยาย  ไม่ปรากฏอะไรให้เห็น
อีกเลย จะมีก็แต่ผู้คนสัญจรไปมา (โดยมาก  จะใช้ม้าเป็นพาหนะ) ก็จะพาม้ามาพักไว้บริเวณแถวน้ี  จึงได้เพ้ียน
ภาษาจากถํ้าม้าเป็นทัพม้า  และเรียกเพ้ียนมาเป็น“ทับมา” จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
 

ที่ตั้ง  ทิศเหนือ ติดต่อเขต เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะพาน อําเภอบ้านค่าย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขต เทศบาลนครระยอง ,เทศบาลตําบลนํ้าคอก, 

เทศบาลตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง 
      เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
  ทิศใต้  ติดต่อเขต เทศบาลตําบลเนินพระ  อําเภอเมืองระยอง 
         สํานักงานเทศบาลตําบลทับมาอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองระยองประมาณ ๘ กิโลเมตร         
และต้ังอยู่บริเวณสี่แยกทับมา  ถนนสายบางนา - ตราด (ถนนสาย ๓๖) หมู่ที่ ๔ ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
เนื้อที่      มีเน้ือที่ประมาณ  ๒๙.๒๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๑๘,27๕  ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพพ้ืนที่ตําบลทับมามีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินลูกฟูกพ้ืนที่บางแห่งเป็นเขาลูกเล็ก ๆ     
มีคลองธรรมชาติที่สําคัญ  คือ  คลองทับมาไหลผ่านพ้ืนที่ตําบลทับมา  ส่วนดินมีลักษณะเป็นดินร่วน  และดิน
ลูกรังปนทราย  

 

แบบที่  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



๓๘ 
 

 
 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะทางภูมิอากาศมี  ๓  ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ฤดูฝน  เริ่ม
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม  ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
 
การปกครอง 

ตําบลทับมาแบ่งการปกครองเป็น ๘ ชุมชน   โดยมี จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลทับมา      
เต็มทั้งชุมชน  มี ๘ ชุมชน  ประชากรรวมท้ังสิ้น 23,722 คน แยกเป็นชาย 11,812 คนเป็นหญิง 11,910 คน  
จํานวนครัวเรือน 15,880  ครัวเรือน  สามารถแยกจํานวนประชากรเป็นหมู่บ้าน ดังน้ี   

ชุมชน 
จํานวน
ครัวเรือน 

ชาย หญงิ 
จํานวนประชากร

ทั้งหมด 
๑. ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ 
๒. ชุมชนบ้านแหลมมะขาม  หมู่ที ่๒ 
๓. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ 
๔. ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ที่ ๔ 
๕. ชุมชนบ้านเขาไผ่  หมู่ที่ ๕ 
๖. ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที ่6 
๗. ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ 
๘. ชุมชนบ้านสะพานหิน หมูท่ี่ ๘ 

906 
4,455 
3,971 
2,691 

876 
1,828 

872 
281 

720 
3,132 
3,027 
1,815 

549 
1,473 

851 
245 

730 
3,219 
3,026 
1,857 

551 
1,434 

823 
270 

1,450 
6,351 

60536 
3,672 
1,100 
2,907 
1,674 

515 
รวม 15,880 11,812 11,910 23,722 

ณ วันท่ี 1 กันยายน 2560 
อาชีพ 

  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างทั่วไป ค้าขาย 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเกษตรกรรมบางส่วนการถือครองที่ดินการออกเอกสารสิทธิให้แก่
ราษฎร  ส่วนใหญ่เป็นโฉนดที่ดิน และเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ และ น.ส ๓ ก )   

อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ 

   ห้างสรรพสินค้า จํานวน  4  แห่ง  
   โรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตดําเนินการและประกอบการ จํานวน 13  แห่ง 
        - อุตสาหกรรมเหล็ก      จํานวน   4   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมยางพารา     จํานวน    2   แห่ง 
        - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงาม   จํานวน    1   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมหินอ่อน     จํานวน    1   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมหล่อดอกยาง      จํานวน    1   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมผลิตกระเบ้ือง      จํานวน    1   แห่ง 
         - อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร      จํานวน    1   แห่ง 
        - อุตสาหกรรมอ่ืน      จํานวน    2   แห่ง 
         สถานบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง     จํานวน   3    แห่ง 



๓๙ 
 

 
 

         สถานบริการแก๊สเช้ือเพลิง     จํานวน    5    แห่ง 
         สถานประกอบการจําหน่ายรถยนต์และบริการหลังการขาย     จํานวน   10   แห่ง 
    สถานประกอบการจําหน่ายรถยนต์มือสอง    จํานวน   17   แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ 4 ล้อ      จํานวน   18   แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ 10 ล้อ     จํานวน     3   แห่ง 
         สถานประกอบการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์     จํานวน     4   แห่ง 
         สถานประกอบการจําหน่ายอะไหล่รถยนต์             จํานวน     3   แห่ง 
         สถานประกอบการต้ังศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์     จํานวน     3   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านซ่อมแอร์รถยนต์      จํานวน     2   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านอาหาร       จํานวน   39   แห่ง 
         สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท                 จํานวน   10   แห่ง 
         สถานประกอบการร้านค้า                   จํานวน  110  แห่ง 
         สถานประกอบการบ้านเช่า ห้องเช่า        จํานวน  165  แห่ง 
 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน OTOP  จํานวน  4   ผลิตภัณฑ์ 

   1) ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ หมู่ที่ 5 
   2) ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา  หมู่ที่ 6 
   3) ผลิตภัณฑ์กะปิ   หมู่ที่ 1 ,4, 7  
   4) ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า หมู่ที่ 6 

กลุ่มอาชีพของกองทุนต่าง ๆ   มีจํานวน 11 กลุ่มอาชีพ 

   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน  หมู่ 1 - ผลิตภัณฑ์ กะปิ ,นํ้าพริก,ปลาส้ม,ยาดมและพิมเสน 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม  หมู่ 2 - ผลิตภัณฑ์ การผูกผ้าประดับงาน   
   กลุ่มประมงเลี้ยงปลาน้ําจืด  หมู่ 2 - ผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด หมู่ 3 ผลิตภัณฑ์ – อาหารพ้ืนบ้าน ,ขนมไทย 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับมา  หมู่ 4  ผลิตภัณฑ์ – กะปิ ,ขนมไทย 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่  หมู่ 5  ผลิตภัณฑ์ – ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง,กะปิ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพนํ้าและปุ๋ยชีวภาพแห้ง 
   กลุ่มส่งเสริมอาชีพศิลปะประดิษฐ์   หมู่ 6  ผลิตภัณฑ์ –  เครื่องจักสาน ,ไม้กวาด 
   กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองโพรง หมู่ 6 ผลิตภัณฑ์ –  นํ้าปลา ,อาหารพ้ืนบ้าน 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ หมู่ 7  ผลิตภัณฑ์ – กะปิ ,ผักปลอดสารพิษ 
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ผลิตภัณฑ์ – ปุ๋ยชีวภาพนํ้าและปุ๋ยชีวภาพแห้ง 

การท่องเที่ยว, วัฒนธรรม ,โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สําคัญ 

   ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 -  ศาลเจ้ายางเอน         
   ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 -  ศาลเจ้าแม่สไบทอง    
   ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4     -  วัดทับมา   -  ศาลเจ้าพ่อถ้ําม้า 
 
      ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  -  หินรูปช้าง    



๔๐ 
 

 
 

   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7  -  วัดเขาโบสถ์   -  เจดีย์วัดเขาโบสถ์   

   ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 -   ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง   -  สะพานหิน  
 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  กลุ่มนาบัว ,กลุ่มกะปิ 
 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 กลุ่มประมงนํ้าจืด ,กลุ่มศิลปะผูกผ้า  
 ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ที่ 4   กลุ่มกะปิ ,คันกระสุนโบราณ   
 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์ (ลอดช่องไผ่สายรุ้ง) 
 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 กลุ่มมโหรีไทย ,กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก,กลุ่มปลูกไม้ประดับ 
        กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  
 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7           กลุ่มกะปิ ,กลุ่มผักปลอดสารพิษ    

ประเพณีท้องถ่ินงานประเพณีท้องถ่ิน เทศบาลประจําปี   

    - ลานวัฒนธรรมตําบลทับมา สถานที่ วัดทับมา หมู่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
   - งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมรดน้ําดําหัวของพรจากผู้สูงอายุ เล่นนํ้า
สงกรานต์  การแข่งขันกีฬา  สถานที่ 
     - หมู่ 1 บ้านนายสั่ง วงษ์ศรี 
     - หมู่ 2 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  
     - หมู่ 3 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
     - หมู่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา หมู่ที่ 4     
     - หมู่ 5 บ้านนางสาววรรณา  กล่อมแก้ว 
     - หมู่ 6 ศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ 7 วัดเขาโบสถ์ 
     - หมู่ 8 บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
    - ประเพณีทําบุญส่งว่ิงเกวียน สถานที่ 
     - หมู่ 1 ศูนย์สาธิตชุมชนบ้านขนาบหมู่ที่ 1 
     - หมู่ 2 ศาลายางเอน 
     - หมู่ 3 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 
     - หมู่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา หมู่ที่ 4 
     - หมู่ 6 ศาลาแหลมทองหลาง และศาลาหนองโพรง 
     - หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ 
     - หมู่ 8 ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน  
1) ภูมิปัญญาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ขึ้นบ้านใหม่ หมอขวัญ  
  -  นายอรุณ  นามจันทร์   ที่อยู่ เลขที่ 66 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
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2) ภูมิปัญญาการแต่งโคลง กลอน  
  - นายประจวบ  บุญพันธ์  ที่อยู่ เลขท่ี 29/1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
3) ภูมิปัญญากฎหมาย  ผู้พิพากษาสมทบ  
  - นางสาวเบญจา  ศรีสวัสด์ิ  ที่อยู่ เลขที่ 24 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง     
4) ภูมิปัญญาการนวดแก้ปวดเมื่อย หมอพ่นสําหรับเด็ก    
  - นายอุ่น ละออง  ที่อยู่ เลขท่ี 15/1 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
  -   นางวัชรี  เทียนทอง  ที่อยู่  เลขที่ 119 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
5) ภูมิปัญญาหมอตําแย 
  - นางย้อม  สูงล้น ที่อยู่ เลขท่ี 112/1  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
6) ภูมิปัญญากีฬาหมากรุก 
  - นายเสาร์    อบรม ที่อยู่ เลขที่ 10 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
7) ภูมิปัญญาหัตถกรรม คันกระสุน 
  - นายชาญ  เกษรศิริ   ที่อยู่ เลขที่ 41/2  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
8) ภูมิปัญญาศาสนา จริยธรรม  พระพุทธศาสนา มัคนายก / เถ้าแก่ 
  -  นายสมควร  อบรม ที่อยู่ เลขที่ 20 หมู่ที่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  -   นายผูก  สุทธิฮึก ที่อยู่ เลขท่ี 61/3 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
9) ภูมิปัญญาอุตสาหกรรม OTOP ลอดช่องสิงคโปร์ 
  - นางสัมฤทธ์ิ  วิเชียรวัฒน์    ที่อยู่  เลขที่ 89 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
10) ภูมิปัญญาหัตถกรรมงานจักสาน   
  - นางสุนทร  คงคาล้อม ที่อยู่ เลขที่ 67/12 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 
11) ภูมิปัญญาศิลปะ รํากลองยาว    
  - นางสําเนาว์   คงทน ที่อยู่ เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
12) ภูมิปัญญาศิลปะ  มโหรี   
  - นายพา  อยู่คง  ที่อยู่ เลขท่ี 64 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
13) ภูมิปัญญาการแพทย์และสาธารณสุขแพทย์แผนไทย สมุนไพร   
  - นายบุญธรรม  ลําดับชั้น  ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/1 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ท่ี 6  ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
14) ภูมิปัญญาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ลําตัด 
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  - นายสั่ง  แสงโชติ  ที่อยู่ เลขที่ 118/3 ชุมชนบ้านขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
  - นายเฉลียว  วิเวกแว่ว  ที่อยู่ เลขท่ี 104/5   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 
15) ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี  สัปเหร่อ 
  - นายสมพงษ์   เมฆอรุณ  ที่อยู่ เลขที่ 103/1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
 
16) ภูมิปัญญาการปศุสัตว์    
  - นายสุชิน  ทรัพย์สิน  ที่อยู่ เลขที่ 60/4 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

การศึกษา 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  ๑  แห่ง 
  -  โรงเรียนอนุบาล จํานวน  1  แห่ง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)จํานวน  2  แห่ง 
  -  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองจํานวน  1  แห่ง 
  -  ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน จํานวน  4  แห่ง  ( หมู่ที่ 1,3,4,8) 
  -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จํานวน  ๑  แห่ง 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -  วัด   จํานวน   ๒  แห่ง  วัดทับมา  หมู่ที่ 4  ตําบลทับมา อําเภอเมืองจังหวัดระยอง และ 
วัดเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมืองจังหวัดระยอง 

การสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล      จํานวน  ๑  แห่ง 
  -  สถานบริการสุขภาพ (คลินิกตําบลทับมา ) จํานวน   1 แห่ง 

ส่วนราชการ – รัฐวิสาหกิจ 
 -  สํานักงานทางหลวงชนบทระยอง -  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 
 -  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา   -  โรงเรียนอนุบาลทับมา 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา  -  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทับมา -  ที่พักสายตรวจตําบลทับมา สภ.เมืองระยอง 

กลุ่มมวลชนจัดตั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ตํารวจชุมชนประจําตําบลทับมา, มูลนิธิสว่างพรกุศล, ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลทับมา 

 

โครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคม  1) ทางหลวงแผ่นดิน  มีจํานวน  2  สายที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
    1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 (สายบางนา-ตราด) เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

    2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3136 (เลี่ยงเมืองระยอง) เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
         3) ทางหลวงชนบท  มีจํานวน 1 สาย  ที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
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    4) ทางหลวงชนบท  หมายเลข 2017 (สายหนองสนม-คลองช้างตาย)  เป็นถนน แอสฟัสท์
    ติกคอนกรีต ถนนตามแนวทางสาธารณะประโยชน์ 
     5) ทางหลวงท้องถิ่น   จํานวน  214 สาย ประกอบด้วย 

 

       (ข้อมูลจาก กองช่างเทศบาลตําบลทบัมา ณ กันยายน 2560) 
 
การโทรคมนาคม 
   การให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยมีสํานักงานโทรศัพท์แห่งประเทศไทยประจําจังหวัด
ระยองเป็นผู้รับผิดชอบ  และมีการใช้บริการทั้งตําบล  ประมาณ 1,125 เครื่อง คิดเป็นอัตราร้อยละ 20   
   มีโทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน จํานวน  13  แห่ง สถานีวิทยุ  จํานวน 3 แห่ง  วิทยุสื่อสาร  
จํานวน 35 เครื่อง จํานวนเสาสัญญาณโทรศัพท์ 5 เสา คือ 

   1. บริษัทจํากัด (มหาชน) ทรู คอร์ปอเรช่ัน     
   2. บริษัทจํากัด(มหาชน)แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

          3. บริษัทจํากัด (มหาชน) โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
   4. บริษัทจํากัด ดิจิตอลโฟน                
   5. บริษัทจํากัด ทีโอที (มหาชน) 

การประปา     - ประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 8 ชุมชน (บ้านขนาบ,บ้านแหลมมะขาม ,บ้านหนองมะหาด            
บ้านทับมา, บ้านเขาไผ่, บ้านแหลมทองหลาง , บ้านเขาโบสถ์  และบ้านสะพานหิน 

- ประปาหมู่บ้าน  จํานวน  3  ชุมชน ( ชุมชนบ้านขนาบ/แหลมมะขาม /ทับมา )  

การไฟฟ้า ตําบลทับมามีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  สามารถใช้
บริการการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  100   

 

 

ชุมชน ประเภทถนน (สาย) รวม
(สาย) คสล. แอสฟัสติก 

คอนกรีต 
ลูกรัง แอสฟัสติกคอนกรีต

และ คสล. 
คสล. 

และลูกรัง 

บ้านขนาบ หมู่ที่ 1 24 3 1 - - 28 

บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 26 7 - - - 33 
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 30 3 3 - - 36 
บ้านทับมา หมู่ที่ 4 30 9 1 2 - 42 
บ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 5 1 - 1 - 7 
บ้านแหลมทองหลาง  
หมู่ที่ 6 

18 3 - 1 - 22 

บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 22 8 - 4 - 34 
บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 5 4 - 2 1 12 

รวม 160 38 5 10 - 214 
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แหล่งน้ําธรรมชาติ (คลอง ลําราง )       
3. คลองทับมา กว้างประมาณ 15-20 เมตร ยาวประมาณ 11,600 เมตร ลึกประมาณ 4 

เมตร เริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาโบสถ์  ไหลผ่านชุมชนบ้านขนาบ  ชุมชนบ้านทับมา  ชุมชนบ้านแหลม
ทองหลาง และสิ้นสุดที่ชุมชนบ้านหนองมะหาด  ความจุนํ้าปัจจุบัน 500,000 ลบ.ม. 
 

4. ลํารางหนองกะบาก - สะพานหิน (คลองจําหรุ) กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 
3,900 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร  เริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาไผ่  ไหลผ่านชุมชนบ้านสะพานหิน และไหลลง
คลองทับมาบริเวณชุมชนบ้านทับมา ความจุนํ้าปัจจุบัน 16,650 ลบ.ม. 

3 ลํารางหนองโพรง-แหลมมะขาม กว้างประมาณ 6-8 เมตร ยาวประมาณ 2,700 เมตร     
ลึกประมาณ 1.50 เมตร ไหลผ่านเขตตําบลทับมาจุดเร่ิมต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาไผ่  ผ่านชุมชนบ้านแหลม
มะขาม  ผ่านชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  โดยไหลลงคลองทับมาบริเวณชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6  
(คลองก่ิว) ความจุนํ้าปัจจุบัน 15,000 ลบ.ม. 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น   

  -  ฝายนํ้าล้นขนาดใหญ่   จํานวน     1   แห่ง   
-  ฝายกั้นนํ้า     จํานวน     ๓   แห่ง 

  -  บ่อนํ้าดิน     จํานวน  ๙๔๗   แห่ง   
-  บ่อโยก         จํานวน    ๑๔   แห่ง 

  -  ถังเก็บนํ้า     จํานวน      ๕   แห่ง   
-  สระน้ํา         จํานวน      ๒    แห่ง  

   สระนํ้าสาธารณะหมู่ที่ 1  ปากกว้างประมาณ  59 เมตร ยาวประมาณ  115  เมตร            
ลึกประมาณ 5 เมตร ความจุนํ้า 13,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันใช้เป็นแหล่ง นํ้าดิบผลิตประปาหมู่บ้านผิวดิน  
ขนาดใหญ่ 200 - 300 ครัวเรือน 
   สระน้ําสาธารณะหมู่ที่ 2 กว้างประมาณ 45 เมตร ยาวประมาณ 170 เมตร  ลึกประมาณ 5 
เมตร ความจุนํ้า 38,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันใช้เป็นแหล่ง นํ้าดิบผลิตประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ่ 121 
- 300 ครัวเรือน  

ข้อมูลถังเก็บน้ําฝน (ฝ.๙๙) หรือ จุน้ําฝนได้ ๙๙ คิว 
ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านขนาบ             ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จํานวน ๑ ชุด จุนํ้าได้ ๙๙ คิว (ลบ.ม.) 
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม    ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จํานวน ๑ ชุด จุนํ้าได้ ๙๙ คิว (ลบ.ม.) 
ชุมชนที่ ๘ ชุมชนบ้านสะพานหิน       ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จํานวน ๑ ชุด จุนํ้าได้ ๙๙ คิว (ลบ.ม.) 

ตู้กดเงินอัตโนมัติ(ตู้ ATM )มีจํานวน  12 ตู้ 
  1)  ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  2 ตู้      
  2)  ธนาคารกรุงเทพ  จํานวน  1 ตู้ 
  3)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํานวน 2 ตู้      
  4) ธนาคารกสิกรไทย จํานวน  5 ตู้ 
  5) บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์  จํานวน 2 ตู้   
บุคลากร จํานวนเทศบาลตําบลทับมา  จํานวน    153  คน  ( ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 )   

    ปลัดเทศบาลตําบลทับมา            จํานวน             1       คน 
  รองปลัดเทศบาลตําบลทับมา   จํานวน             1       คน 

ตําแหน่งในสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน   35   คน 
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ตําแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน    9   คน 
ตําแหน่งในกองคลัง    จํานวน     17 คน   

  ตําแหน่งในกองช่าง    จํานวน      23 คน 
    ตําแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           จํานวน       20 คน 
    ตําแหน่งในกองการศึกษา              จํานวน     33 คน 
    ตําแหน่งในกองสวัสดิการสังคม   จํานวน            11 คน 
    ตําแหน่งในงานตรวจสอบภายใน               จํานวน     3 คน 

 

  

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา     จํานวน     13  คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น    จํานวน    14 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    จํานวน    11 คน 
ระดับ ปวช.     จํานวน   6 คน 
ระดับ ปวส.     จํานวน  26 คน 
ปริญญาตรี     จํานวน            56 คน 
ปริญญาโท     จํานวน            27 คน 

ข้อมูลรายได้เทศบาล 

 รายได้ของเทศบาลตําบลทับมา ประจําปีงบประมาณ  2560  ( วันที่ 1 ตุลาคม  
2559 - กันยายน 2560 ) รวมทั้งสิ้น  170,346,936.66 บาท  แยกได้ดังน้ี 

  - รายรับจริง      จํานวน  170,346,936.66   บาท   
   - รายจ่ายจริง      จํานวน  141,445,764.55 บาท  
  - เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560   จํานวน   58,790,605.92  บาท   
 - เงินทุนสํารองเงินสะสม    จํานวน  57,843,916.56 บาท 

ตารางเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย และเงินสะสม ปี พ.ศ.2556 - 2560 

 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

งบประมาณ 
รายรบั รายจ่าย เงินสะสม 

2556 151,529,129.24  106,736,238.83 105,659,742.71  
2557 151,965,297.05  125,745,346.63 44,037,222.70 
2558 166,621,165.35  133,177,679.29 41,900,214.16 
2559 170,954,249.76  146,954,725.04 29,722,514.14 
2560 170,346,936.66 141,445,764.55 58,790,605.92     
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ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562  
จํานวนโครงการปี พ.ศ.2560 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 และการนําโครงการไปดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดป้ฏบิตั ิ

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 10 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งนํ้า 107 73 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 32 32 
4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25 25 

5.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

34 22 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 7 3 
7 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11 11 

รวม 228 186 
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ   81.58   

ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 
 
ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนนิงาน 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทับมาในภาพรวม
จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

15 13 86.67 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งนํ้า 15 13 86.67 
3. ด้านการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 15 13 86.67 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15 14 93.33 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 14 93.33 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 15 13 86.67 
7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10 9 90.00 

รวม 100 89 89.00 
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ประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการสาธารณะที่ไดร้บัจากเทศบาล 

    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ลําดับ คําถาม 
ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ ควรปรับปรุง 
1 คุณภาพและการบํารุงรักษาถนนในความดูแล บํารุง รักษาของเทศบาล เช่น ผิวจราจรไม่เปน็

หลุมบ่อ, ไหล่ทางไม่ชํารุด, สภาพข้างทางไม่รก เป็นต้น 
89.00 11.00 

2 ถนนและทางเท้ามีแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือให้ความสะดวก ปลอดภัย 80.50 19.50 
3 หลอดไฟฟ้าและความสว่างในเขตพื้นท่ีเทศบาล เช่น ทางแยก, วงเวียน, สวนสาธารณะ, 

บริเวณตลาด, ลานตลาด, สนามเด็กเล่น, ลานจอดรถสาธารณะ, ลานกีฬาชุมชน, สะพาน 
และสะพานลอยคนข้าม มีความสว่างตลอดเวลาการใช้งาน 

80.00 20.00 

4 การให้บริการน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด และเพียงพอ 83.00 17.00 
5 การให้บริการน้ําสําหรับการเกษตรอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 81.50 18.50 
6 แม่น้ํา คลอง ห้วย สระ บ่อ บึง ในความรับผิดชอบของเทศบาลได้รับการขุดลอก/  

ปรับปรุงให้น้ําไหลผ่านได้สะดวก ไม่ต้ืนเขิน 
87.00 13.00 

7 เคร่ืองหมายจราจร และเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืน (เส้นจราจรบนพ้ืนถนนทุกชนิด, ลูกศร 
ฯลฯ) มีสภาพพร้อมใช้งาน มองเห็นได้ชัดเจน 

82.00 18.00 

 คะแนนเฉลี่ย 83.29 16.71 

    2. ด้านคุณภาพชีวิต 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ ควรปรับปรุง 
1 การส่งเสริมและพัฒนาสตรี โดยการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมและ

สร้างอาชีพอย่างเหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมตรวจและให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแก่สตรี 
หญิงมีครรภ์ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนาอาชีพของแรงงานสตร ีเป็นต้น  

90.00 10.00 

2 การสนับสนุนการศึกษาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล/ 
อบต. เช่น การจัดกิจกรรม/ โครงการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาส
ทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาส รวมท้ังการจัดการสอน ความพอเพียงของจํานวนและ
คุณภาพครูผู้สอน  

89.00 11.00 

3 การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และการออกกําลังกายของเยาวชนและประชาชน เช่น การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน จัดสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย หรือมีกิจกรรมแข่งขันกีฬา  

90.00 10.00 

4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การจัดกิจกรรมหรือ
ช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหา/ แนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การศึกษา สิ่งแวดล้อม ชุมชน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

90.00 10.00 

5 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทําหรือการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ 
การออกให้คําแนะนําและการช่วยเหลือกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

90.50 9.50 

 คะแนนเฉลี่ย 89.90 10.10 
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควรปรับปรุง 

1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 98.00 2.00 
2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพื้นท่ี 92.50 8.00 
3 การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและ 

ลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
94.50 6.00 

 คะแนนเฉลี่ย 95.00 5.00 
 

  4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควรปรับปรุง 

1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของ 
แต่ละท้องถ่ิน 

81.50 18.50 

2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ พัฒนา และได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 

82.00 18.00 

3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

80.00 20.00 

 คะแนนเฉลี่ย 81.17 18.83 
 

   5. ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควรปรับปรุง 

1 การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนนํากลบัมาใช้ประโยชน์ 

94.00 6.00 

2 การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลตําบลทับมา 

89.50 10.50 

3 การให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 84.00 16.00 
4 การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
90.50 9.50 

5 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําการเกษตรปลอดสารพิษ 98.00 2.00 
 คะแนนเฉลี่ย 91.20 8.80 

 
   6. ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ลําดับ คําถาม ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ ควร

ปรับปรุง 
1 การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 

และประเพณีท่ีดีงามของท้องถ่ินในท้องถ่ิน 
91.75 8.25 

2 การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรมอันดีของ 
 ครอบครัวและชุมชน 

93.25 6.75 

 คะแนนเฉลี่ย 92.50 7.50 
สรุปผล 
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 จากตารางประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล 6 ด้าน 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในบริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล ประกอบด้วย 

1 .ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ 83.29   
2. ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  89.90  
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน       

มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ  95.00   
4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชน      

มีความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ  81.17 
5. ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความ   

พึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  91.20  
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนมีความ       

พึงพอใจ  เฉลี่ยร้อยละ  92.50 

ส่วนที่  4   ปญัหา อุปสรรคในการปฏบิตัิงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

 ปญัหาอุปสรรค 
1. งบประมาณรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ประชาชนยังไม่ให้ความสําคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. มีความแตกต่างของวิถีชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมของประชาชนพ้ืนบ้านเดิมและ

ประชาชนผู้เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ในชุมชน 
4. การพัฒนาระบบทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและก้าวสู่ EEC ทําให้ประชาชนปรับตัวไม่ทัน 

ช้อเสนอแนะในการพฒันาแก้ไขปรบัปรงุการใหบ้รกิารของเทศบาลตําบลทบัมา  
            1. จัดทําระบบแผนที่ภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี   
 2. จัดอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3. ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

  4. จัดอบรม และเผยแพร่ความรู้เรื่อง EEC  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเตรียมตัว
ให้พร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
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