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คํานํา 
 
 
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9 )  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล 
ตําบลทับมา ซึ่งได้จัดทําข้ึนโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลทับมา ปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ –  ๒๕๕๗  เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่จัดทําข้ึน สําหรับ
วางแผนที่จะดาํเนินการในรอบปี  พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9    มีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี  โดยแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลทับมา จัดทาํข้ึนภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า  ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึงๆ  จะมแีนวทางพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง และภายใต้แนวทางพัฒนาหน่ึง ๆ  
จะมโีครงการ/กิกรรมไดม้ากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรม และประเด็นสําคัญแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตําบลทับมา    ยังเป็นการกําหนดกรอบ  ทิศทางการดาํเนินงานพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลตําบลทับมา  ทีม่ี
ความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่าย   กลา่วคือเทศบาลตําบลทับมาใชแ้ผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕7 – 
๒๕๕9   เป็นคู่มือและเป็นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีพ.ศ. ๒๕๕7  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม และการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ  
  ในการนี้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทับมา มีมติเหน็ชอบแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ทับมาแล้ว ในคราวประชมุคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทับมา คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่  31  
พฤษภาคม 2556  ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลทับมา       ได้ลงนามประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี
เทศบาลตําบลทับมา ( พ.ศ.2557-2559) เมื่อวันท่ี   3  มถุินายน  2556  ซึ่งเทศบาลตําบลทับมาจะได้
นําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕7 -๒๕๕9  ไปพิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเพ่ิมให้เป็นไปด้วยความ
รอบคอบโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน    และนําไปสู่การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕7  ต่อไป 
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บทนํา 
 

 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติ  โดยมหีลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง  
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหน่ึง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรม  ทีจ่ะต้อง
นํามาดําเนินการหรือปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน  และวิสัยทัศน์ในทีสุ่ด 
  นอกจากน้ันแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ    ประกอบการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาล   โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9  
มาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  และงบประมาณประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕7  เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านกระบวนการประชาคม    
  “แผนพัฒนาสามปี”  เป็น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแตล่ะปี ซึง่มีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี
  ๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
และการจัดทํางบประมาณประจําปี 
  ๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสทิธิภาพ 
  ๓. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปี  และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี
 ๓.๑ การเตรียมการจัดทําแผน 
  (๑) หน่วยงานที่รับผดิชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต้องดําเนินการต่อไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินใหผู้้บริหารท้องถ่ินอนุมัติ    โครงการดังกล่าวจะเปน็การกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี  และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้อย่างชัดเจน 



 ๖  
 

 

   
(๒) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  แจ้งโครงการทีไ่ด้รับอนุมตัิให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  ได้แก ่  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หน่วยงานภายในของ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และประชาคม 
 
 
 
 
 ๓.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
   (๑) ในข้ันตอนน้ี  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทัง้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  ปัญหาความ
ต้องการของท้องถ่ิน  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปีในคร้ังแรก  ให้เวทีการประชมุร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางพัฒนาที่
สมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
  แตส่ําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งตอ่ไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)  ให้เวทีการประชุม
ร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้รับคดัเลอืกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด
ไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางพัฒนา  ที่จะนํามาใชเ้ป็นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้  รวมทั้ง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได ้

 (๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชมุร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/ 
กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก
มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
  (๔) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก  ดังน้ัน  ในข้ันตอนนี้
จะต้องมีการดาํเนินการ  ดังน้ี 

- พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาเช่นใน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลติภัณฑ์โดยเวทีการประชมุร่วมได้กําหนดโครงการพัฒนาด้านการตลาด ซึ่งอาจจะมคีวามสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้กําหนดแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเท่ียวเชิง 
ประวัติศาสตร ์ ศิลปะ วัฒนธรรม โดยไดก้ําหนดโครงการปรับปรุงสถานที่ประวัตศิาสตร์ปราสาทเก่า หาก
พิจารณาแล้ว จะเห็นไดว่้าโครงการทั้งสองมีความเชือ่มโยงและสนับสนุนกันไดใ้นเชิงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเทีย่ว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปีแลว้ จะต้อง
กําหนดห้วงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกนั  

- ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนิน 
การของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทาํ
แผนพัฒนาสามปี 

-   มีการจัดลําดับความสําคญัของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม 



 ๗  
 

 

ปีได้อย่าง
เหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพ่ือแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วยเน่ืองจากใน
การดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเน่ืองนานกว่าสาม
ปีดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมทีต่่อเน่ืองไป
ในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทาํแผนพัฒนาสามปีได้   

- เน่ืองจากกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังน้ัน  ในข้ันของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
๑. งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒. ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๓. ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรับผดิชอบดําเนินการ 

ในเรื่องน้ันๆ 
๔. โครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง  กลา่วคือมีขีดความสามารถ 

ท้ังทางด้านกําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดําเนินการได้เอง 
๕. โครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ  เพ่ือให ้

เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เน่ืองจากเป็นงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ไม่สามารถหรอืไม่ประสงค์จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็น
เงินอุดหนุนใหต้ามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

๖. โครงการที่ขอรบัการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน 
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเน่ืองมาจาก  เป็นโครงการขนาดใหญ ่  หรือเป็น
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งน้ี  รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   (  ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แลว้  โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 
 ๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม 

ข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพฒันา  แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมลูจากแหล่งใด  เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  
โครงการ/กิจกรรม  ได้อย่างถูกต้องโดยการเก็บ รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและ
ข้อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์  SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็งจดุอ่อนโอกาส  และอุปสรรค)  
ได ้

๓.๓.๒ การวิเคราะห์ข้อมลู 
ประกอบด้วย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 
(๑) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
(๒) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(๓) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
(๔) การตดัสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 



 ๘  
 

 

โดยมีรายละเอยีด
ในแต่ละกิจกรรม  ดังน้ี 

 ๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  สรปุผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ 

นําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถ่ิน  และหน่วยงานที ่
เก่ียวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมนิทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง         
คุณภาพ  (สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  ควรจัดให้มกีารประชมุประชาคมหมู่บ้านด้วย) 
 
 
 

 
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ให้ที่ประชุมตามข้อ  ๑  ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทกุยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได)้ 
  ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังไม่มิได้กําหนดไว้ในแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนา แต่มคีวามจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกําหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกําหนดข้ึนได้ แต่ทัง้น้ีต้องแสดงให้เห็นถึง
เหตุผลและวัตถุประสงคท์ี่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนา
ท้องถิ่น ( และนําไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป ) 

  ๓. การจัดลําดบัความสําคัญของแนวการทางพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นใน
การดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แตม่ีความสําคญัความจําเป็นเร่งด่วน
มากน้อยแตกตา่งกัน ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดบัความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
การจัดลําดับความสําคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ ถูกจดัลาํดับความสําคัญอยู่ใน
ลําดับหลังๆ จะไมต่้องนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าจะต้องดําเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีน้ันอาจมีแนวทางที่
จําเป็นต้องนํามาเน้นการปฏิบัต ิ
  วิธีการจัดลําดบัความสําคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือนํามารวมคะแนนและจดัลําดบั วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอ่ืนๆซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดต้ามความเหมาะสม 
 ๔. การตดัสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
      หลังจากการจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้วที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนําแนวทางการพัฒนา
เหล่าน้ันมาดําเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลอืกน้ัน ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะ
ในการจัดลําดบัความสําคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ดังน้ันเพ่ือทบทวนและยืนยันการ
จัดลําดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์จดุแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis ) อีกครั้ง 
 ๓.๔ การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการปฏิบัติ  
      หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ท่ีประชมุร่วมกันพิจารณาคัดเลอืก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
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คัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ทีส่อดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี นําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑. เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้ง 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมรีายได้เสริม 
บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต ่

ข้ันตอนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินแล้วแตอ่าจนํามาปรับให้ชดัเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงสามปี 
 
 
 

 ในข้ันตอนน้ี ที่ประชมุจะร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งทีป่ระชมุ
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปน้ีด้วยคือ 

(๑) พิจารณากิจกรรมท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
อย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมทีั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการ 

(๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาท้ังภายใตแ้นวทางเดยีวกัน
และระหว่างแนวทางการพัฒนา 

(๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในด้านกระบวนการการดําเนินงานและในด้านของ
ผลการดําเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

(๔) พิจารณาคัดเลอืกโครงการ/กิจกรรม 
-  จากความจาํเป็นเร่งด่วน 
-  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีดาํเนินการ 

 ๓.๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  
ผลลัพธ์งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผดิชอบ  และตัวชีวั้ดความสําเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมที่จะดาํเนินการในปีแรกของแผนพฒันาสามปี  เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทาํงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีไดต้่อไป 
 ๓.๖  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  
โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  ๗  ส่วน  ดังน้ี 
  ส่วนที่ ๑  บทนํา 

ส่วนที่  ๒  สภาพท่ัวไปและขอ้มูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  ส่วนที่  ๓  ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่  ๔  สรุปยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 



 ๑๐  
 

 

 
 ส่วนที่  ๕  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ส่วนที่  ๖  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
  ส่วนที่  ๗  การตดิตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัต ิ

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบ 
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  ประชาคมท้องถ่ิน  และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง  เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีและรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วนําไปปรบัปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  (๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ี
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณา 
 
 
 
 
 ๓.๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้            
ผู้บริหารท้องถิ่น 
   (๒) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
และนําไปปฏิบัติ พร้อมจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นระดับอําเภอเพ่ือดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องรวมท้ังแจ้งสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ   
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมท้ังประกาศให้ประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามป ี
  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธภิาพเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสดุ 
ทรัพยากรการบริหาร  โดยทัว่ไปประกอบด้วย 

เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และแหล่งงบประมาณภาย 
นอกรวมทั้งมาตรา การประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถ่ิน  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก
ระดับ  ซึ่งจะมีความแตกต่าง  หลากหลายท้ังด้านความรู้  ทักษะ  และทัศนคต ิ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องนําศักยภาพของกําลังคนเหล่าน้ันมาใช ้  รวมทั้งต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีสว่นในการพัฒนาท้องถ่ินด้วย 

วสัดุอุปกรณ์  หมายถึงเคร่ืองจักร  เคร่ืองมอื  รวมทั้งอาคารสถานที่ท่ีจะสามารถนํา 
มาใชใ้นการบรหิารจัดการท้องถ่ินให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  ใหม้ีความ
ทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมไดอ้ย่างเท่ากัน  และใช้วัสดอุุปกรณ์ดังกล่าวอย่าง
เต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งท่ีจะช่วยขับเคลือ่นทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให ้



 ๑๑  
 

 

เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ทีต่้องศึกษา
และนําไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒   
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญ

ของเทศบาลตําบลทับมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานสําคญัของเทศบาลตําบลทบัมา 
 
๒.๑  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ตําบลทับมา  มีการปกครองแบ่งเป็น  ๘ หมู่บ้าน จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลทับมา 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันท่ี  ๒๕  เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๑  

ประวัติความเป็นมาของคําว่า ”ทับมา” 
  มีตํานานเล่าว่า  ในสมัยก่อนเม่ือประมาณ  ๒๐๐  ปีลว่งมาแล้ว  ที่บริเวณตอนเหนือ
ของวัดทับมาในปัจจุบันน้ี  ได้ปรากฏมีถ้ําลับแลอยู่    โดยในวันฤกษ์ดีคืนดีจะมีถ้ําปรากฏให้เห็นตอน
ดึกๆ  และจะมีม้าขาววิ่งออกมาจากถ้ําสวยงามมาก     ในเวลากลางวันก็กลับกลายสภาพบริเวณเป็นที่
ว่างเปล่าตามปกติ    ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณน้ีถ้าต้องการข้าวของเครือ่งใช้อะไร   ก็จะจุด
เทียนธูป   บอกกล่าวไวเ้พือ่ขออนุญาตหยิบยืมไปใช้ในงาน  ก็จะปรากฏมีข้าวของเครื่องใช้ให้หยิบยืม
ได้ตามต้องการ   และเม่ือเวลาเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว   ก็ต้องนําข้าวของเครื่องใช้ไปคืนให้ตามท่ีเคย
บอกกล่าวไว ้    ได้ปฏิบัติกันเช่นน้ีเรื่อย ๆ มา    จนกระทั่งวันหน่ึงก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติ
ตามสัญญาคือได้สับเปลี่ยนขา้วของเคร่ืองใช้บ้างก็ว่านําไปคืนไม่ครบบ้าง   บริเวณน้ีสมัยก่อนซ่ึง
เรียกว่า  “เขตถ้ําม้า”   ในเวลาต่อมาถ้ําม้าน้ีก็ปิดไปโดยปริยาย    ไม่ปรากฏอะไรให้เห็นอีกเลย    จะมี
ก็แต่ผู้คนสัญจรไปมา    (โดยมากจะใช้ม้าเป็นพาหนะ)   ก็จะพาม้ามาพักไว้บริเวณแถวน้ี   จึงได้เพ้ียน
ภาษาจากถ้ําม้าเป็นทัพม้า   และเรียกเพี้ยนมาเป็น“ทับมา”  จนกระท่ังถึงปัจจุบัน 
ท่ีต้ัง  ทิศเหนือ ติดต่อเขต อําเภอนิคมพัฒนา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขต ตําบลนํ้าคอก,ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง 
  ทิศใต ้  ติดต่อเขต ตําบลเนินพระ  อําเภอเมืองระยอง 
         ที่ทําการเทศบาลตําบลทับมาอยู่ห่างจากที่ทําการอําเภอเมืองระยองประมาณ    ๘ กโิลเมตร และ
ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกทับมา  ถนนสาย  ๓๖  หมู่ที่  ๔  ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 



 ๑๓  
 

 

เน้ือที ่    มีเน้ือที่
ประมาณ  ๒๙.๒๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๑๘,27๕  ไร ่
ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพื้นที่ตําบลทับมามีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินลูกฟูกพ้ืนที่บางแห่งเป็นเขาลูกเล็ก ๆ  
มีคลอธรรมชาติที่สําคัญ  คือ  คลองทับมา  ไหลผ่านพ้ืนทีต่ําบลทับมา  ส่วนดินมลีักษณะเป็นดินร่วน  และ
ดินลูกรังปนทราย 
ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะทางภูมิอากาศมี  ๓  ฤด ูคือฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดอืนมีนาคม -  พฤษภาคม   ฤดูฝน  
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  -  ตลุาคม  ฤดหูนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
การปกครอง 

ตําบลทับมาแบ่งการปกครองเป็น  ๘  ชุมชน   โดยมี จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบล
ทับมาเต็มทั้งชุมชน  มี  ๘   ชุมชน  ประชากรรวมทั้งสิ้น    20,644    คน แยกเป็นชาย  10,330  คน  
เป็นหญิง    10,314  คน  จํานวนครัวเรือน   13,132   ครัวเรือน    สามารถแยกจํานวนประชากรเป็น
หมู่บ้านดังน้ี   

ชุมชน จํานวนครัวเรือน ชาย หญิง 
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 ่๖ 
๗. ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ 
๘. ชุมชนบ้านสะพานหิน หมูท่ี่ ๘ 

663 
4,016 
3,552 
2,021 

351 
1,551 

747 
231 

582 
2,877 
2,833 
1,621 

226 
1,219 

770 
202 

600 
2,945 
2,747 
1,632 

245 
1,163 

748 
234 

1,182 
5,822 
5,580 
3,253 

471 
2,382 
1,518 

436 
รวม 13,132 10,330 10,314 20,644 

(ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม  2556   : สํานักบริหารการทะเบียนเทศบาลตาํบลทับมา  อําเภอเมืองระยอง) 
จํานวนประชากร (ปี พ.ศ.) ชุมชน 

๒๕๕2 ๒๕๕3 ๒๕๕4 ๒๕๕5 2556 
๑. ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ๗๓๙ ๗๘๙ ๙๑๘ 1,110 1,182 

๒. ชุมชนบ้านแหลมมะขาม  หมู่ที ่๒ ๔,๑๐๒ ๔,๕๓๑ ๔,๗๗๒ 5,617 5,822 

๓. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ๓,๗๑๖ ๔,๒๘๙ ๔,๖๘๘ 5,350 5,580 
๔. ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ที่ ๔ ๒,๘๘๖ ๓,๐๒๓ ๓,๐๘๘ 3,210 3,253 



 ๑๔  
 

 

๕. ชุมชนบ้านเขาไผ่  หมู่ที่ ๕ ๒๕๗ ๒๖๗ ๒๘๒ 366 471 

๖. ชุมชนบ้านแหลมทองหลางหมู่ที่ ๖ ๑,๕๓๖ ๑,๗๖๔ ๑,๘๘๘ 2,225 2,382 

๗. ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ๑,๐๖๓ ๑,๑๙๒ ๑,๒๗๗ 1,462 1,518 

๘. ชุมชนบ้านสะพานหิน หมูท่ี่ ๘ ๓๙๘ ๔๑๘ ๔๓๔ 433 436 

รวม ๑๔,๖๙๗ ๑๖,๒๗๓ ๑๗,๓๔๗ 19,773 20,644 

จํานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2556  ( ข้อมูล ณ  พฤษภาคม  2556) 
อายุ 0 – 9  ปี  จํานวน      3,391   คน  คิดเป็นร้อยละ 16.42 
อายุ 10 – 24  ปี จํานวน      3,835  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.57 
อายุ 25 – 59  ปี จํานวน    11,850    คน  คิดเป็นร้อยละ 65.01 
อายุ 60  ปี ข้ึนไป จํานวน      1,439    คน  คิดเป็นร้อยละ  6.97 

อาชีพ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเกษตรกรรมบางส่วน   การถือครองที่ดินการออกเอกสารสิทธิ
ให้แก่ราษฎร ส่วนใหญ่เป็นโฉนดที่ดิน และเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ และ น.ส ๓ ก )   
 
อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ 
  -  โรงงานอุตสาหกรรมข     จํานวน    13   แห่ง 
  -  ห้างสรรพสนิค้า       จํานวน     3     แห่ง 
  -  สถานประกอบการจําหน่ายรถยนต ์   จํานวน     9     แห่ง 
  -  สถานบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง       จํานวน      ๔     แห่ง 
  -  สถานบริการแก๊ส     จํานวน     1    แห่ง 
  -  โรงส ี          จํานวน      ๑     แห่ง 

-  ร้านค้าทั่วไป                                                       จํานวน   ๑05 
 แห่ง 

  -  โรงแรม /รสีอร์ท     จํานวน      9 แห่ง 
  - ร้านอาหาร       จํานวน    17   แห่ง 
ผลิตภัณฑ ์
  -  ผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ      บ้านเขาโบสถ์ 
  -  นํ้าพริกแกง ,แกงหมูชะมวง,นํ้าปลา,ศิลปะประดิษฐ์  บ้านแหลมทองหลาง 
  -  กะปิ        บ้านขนาบ /บ้านเขาโบสถ์ 
  -  ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง     บ้านเขาไผ่ 
สถานที่ท่องเทีย่ว  โบราณสถานที่สําคัญ 

- วัดทับมา   ศาลถ้ําม้า  เจดย์ีวัดทับมา ตั้งอยู่ชุมชนบ้านทับมา  หมู่ที่ ๔   ตําบลทับมา  เป็น
สถานท่ีศูนย์รวมจิตใจ มีสถานที่สงบเหมาะแก่การฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม 
  -  วัดเขาโบสถ์  เจดีย์วัดเขาโบสถ์ ตั้งอยู่ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ท่ี ๗   ตําบลทับมา  เป็นสถานที่
ศูนย์รวมจิตใจ  มีสถานทีส่งบอากาศ  สดชื่นเหมาะแก่การฝึกสมาธิ  ปฏิบัติธรรมต่างๆ 



 ๑๕  
 

 

  -  จุด
ชมวิว ตั้งอยู่บริเวณเขาโบสถ์   ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที ่๗   ตําบลทับมา  เป็นสถานที่ชมวิว ชมทศันียภาพที่
สามารถมองเห็นสภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ีโดยรอบตําบลทับมา จังหวัดระยองในระดับท่ีสงู    และยังเป็นที่ตั้งของ
สํานักวิปัสสนาเขาโบสถ์  ตั้งอยู่ชุมชนบ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่ 7  ตําบลทับมา  ตั้งอยู่บนเขาเป็น 
สถานท่ีสงบอากาศ  สดชื่นเหมาะแก่การฝึกสมาธิ  ปฏิบัตธิรรมต่างๆ   

                            -  ฝายน้ําล้น  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์   ตําบลทับมา  หมู่ที ่7 มีพ้ืนที่นํ้าเป็นบริเวณกว้าง 
 สามารถเพาะพันธุ์สัตว์นํ้าไดต้ามธรรมชาต ิและเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดแูล้ง  

        -  สะพานหิน ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง ชุมชนบ้านสะพานหิน  หมู่ที ่๘ ตําบลทับมา 
     -  หินรูปช้าง ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ท่ี ๕ ตําบลทับมา  
    -  ศาลต้นยางเอน  ชมุชนแหลมมะขาม หมู่ท่ี ๒ ตําบลทับมา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  การทํานา   นายป้อม วงษ์ไพศาล ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 

  -  การแสดงลําตัดพ้ืนบ้าน  นายสั่ง  แสงโชติ  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 
 -  การปลูกมันสําปะหลัง  นายสมพงษ์ มากหลาย ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง 

  -  ดนตรีไทยและ กลองยาว นายพา  อยู่คง  ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง 
 -  การปลูกผักปลอดสารพิษ นางบุญชู ย่ิงยวด  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ 
 -  การใช้พืชสมุนไพรประกอบอาหาร นางสัมฤทธ์ิ วิเชียรวัฒน์ ชุมชนบ้านเขาไผ่ 
 -  ผลิตคันกระสุนและลกูกระสุนโบราณ นายชาญ      เกษรศิริ ชุมชนบ้านทับมา  
 
 
 
ประเพณีท้องถิ่น 

- งานทําบุญส่งช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  งานเทศกาลสงกรานต์  จะมีการ
ทําบุญตักบาตร  สงฆ์นํ้าพระ และรดนํ้าดําหัวผู้อาวุโส ทําบุญกลางบ้าน   จัดการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬา
สากล และกีฬาพ้ืนบ้าน  เพ่ือสมานฉันท์ความสามัคคีระหว่างชุมชน  ในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์  
ประชาชนทุกชุมชนจะร่วมกันทําบุญทอดผ้าป่า นํากองผ้าป่านําเงินไปถวายวัด  
แหล่งนํ้าธรรมชาติ ( ลํานํ้า  ลําคลอง )       

ข้อมูลคลองและลําลางในเขตตําบลทับมา 
๑. คลองทับมา กว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 9,000 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร 

เริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาโบสถ์   ไหลผ่านชุมชนสะพานหิน  ชุมชนบ้านขนาบ  ชุมชนบ้านทับมา  ชุมชน
บ้านแหลมทองหลาง  และสิน้สุดทีช่มุชนบ้านหนองมะหาด   ความจุนํ้าปัจจุบัน 360,000 ลบ.ม. 

๒. คลองหนองกะบาก – สะพานหิน (คลองจําหรุ) กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 
3,700 เมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร เริม่ต้นบริเวณชมุชนบ้านเขาไผ่ (บ้านลุงสมาน ) ไหลผ่านชุมชนบ้าน
สะพานหิน และไหลลงคลองทับมาบริเวณชมุชนบ้านทับมา ความจุนํ้าปัจจุบัน 16,650 ลบ.ม. 

๓. คลองหนองโพรง กว้างประมาณ 400 เมตร ยาวประมาณ 2,500 เมตร ลึกประมาณ 
1.50 เมตร ไหลผ่านเขตตําบลทับมาจุดเร่ิมต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาไผ่  ผ่านชมุชนบ้านแหลมมะขาม  ผ่าน
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  โดยไหลลงคลองทับมาบริเวณชุมชนบ้านแหลมทองหลาง  (คลองก่ิว) ความจุนํ้า
ปัจจุบัน 15,000 ลบ.ม. 



 ๑๖  
 

 

๔. ค
ลองเขาไผ่ กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 1,200 เมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร เร่ิมต้นบริเวณ 
ชุมชนบ้านเขาไผ่ ไหลเข้าเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ความจุนํ้าปัจจุบัน 5,400 ลบ.ม. 
แหล่งนํ้าท่ีสร้างขึ้น 
  -  ฝายน้ําล้นขนาดใหญ่    จํานวน      ๒   แห่ง 
  -  ฝายก้ันนํ้า     จํานวน      ๓   แห่ง 
  -  บ่อนํ้าดิน     จํานวน   ๙๔๗   แห่ง 
  -  บ่อโยก      จํานวน     ๑๔   แห่ง 
  -  ถังเก็บนํ้า     จํานวน       ๕   แห่ง 
  -  สระนํ้า      จํานวน       ๒    แห่ง  
          สระนํ้าสาธารณะชุมชนแหลมมะขาม  ปากกว้างประมาณ ๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร ก้น
กว้างประมาณ ๓๘ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๘ เมตร ลึกประมาณ ๓ เมตร ความจุนํ้า ๑๕,๑๕๖ ลบ.ม. 
ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งนํ้าดิบผลติประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ ่๑๒๑ – ๓๐๐ ครัวเรือน 
ข้อมูลถงัเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) หรือ จุนํ้าฝนได้ ๙๙ คิว 

ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านขนาบ             ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จํานวน ๑ ชุด จุนํ้าได ้๙๙ คิว (ลบ.ม.) 
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม    ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จํานวน ๑ ชุด จุนํ้าได ้๙๙ คิว (ลบ.ม.) 
ชุมชนที่ ๗ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์         ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จาํนวน ๑ ชุด จุนํ้าได ้๙๙ คิว (ลบ.ม.) 
ชุมชนที่ ๘ ชุมชนบ้านสะพานหิน       ถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.๙๙) จํานวน ๑ ชุด จุนํ้าได ้๙๙ คิว (ลบ.ม.) 

 
 
 
 
การประปา 
  -   ประปาส่วนภูมิภาค จํานวน  8 หมู่บ้าน (บ้านขนาบ,บ้านแหลมมะขาม ,บ้านหนอง
มะหาด,บ้านทับมา,บ้านเขาไผ่,บ้านหลมทองหลาง ,บ้านเขาโบสถ์และบ้านสะพานหิน) 
  -  ประปาหมู่บ้าน  จํานวน  ๒  ชุมชน ( บ้านขนาบ และ บ้านแหลมมะขาม  )  

ทรัพยากรดินและป่าไม้ 

  สภาพดินของดนิส่วนใหญ่เป็นดินทราย  เหมาะแก่การเพาะปลูก ทําไร่ ทําสวน นับว่ามี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจของตําบลทับมา  สามารถทํารายได้ให้กับราษฎรมากพอสมควร  ซึ่งมีการปลูกพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ดังน้ี  พืชผักสวนครัว   แก้วมังกร  ยางพารา ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว มะม่วง   มัน
สําปะหลัง  เป็นต้น 
  ตําบลทับมามทีรัพยากรป่าไม้   เป็นไม้เบญจพรรณซึ่งได้รับการดแูลจากตําบลมพ้ืีนที่
ประมาณ  ๑๓๐  ไร่  ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านเขาโบสถ์  ตาํบลทับมา  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
การศึกษา 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  ๑  แห่ง 
  -  โรงเรียนอนบุาล   จํานวน  1  แห่ง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส) จํานวน  ๑  แห่ง 
  -  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง จํานวน  1  แห่ง 
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  -  ท่ีอ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน  จํานวน  ๓  แห่ง    
  -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  ๑  แห่ง 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -  วัด               จํานวน   ๒  แห่ง 
      1) วัดทับมา  หมู่ที ่4  ตําบลทับมา อําเภอเมืองจังหวัดระยอง  
       2) วนเขาโบสถ์ หมูท่ี่ 7 ตําบลทับมา อําเภอเมืองจังหวัดระยอง 
การสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล      จํานวน  ๑  แห่ง 

สว่นราชการ – รัฐวสิาหกิจ 

  -  สํานักงานทางหลวงชนบทระยอง 
  -  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 
  -  โรงเรียนชมุชนวัดทับมา 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทับมา 
กลุ่มมวลชนจัดต้ังด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

- ตํารวจชุมชนประจําตําบลทับมา   - มูลนิธิสว่างพร 
- ศูนย์ อปพร.ตําบลทับมา 

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเกษตรกร /กลุ่มอาชีพ  

ชื่อกลุ่ม/สถาบัน 
ปีที่

จัดตั้ง 
จํานวน
สมาชิก 

สมาชิก
ปัจจุบัน 

กิจกรรม /ผลติภัณฑ์ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาบ หมู่ที่ 1   ๒๕๓๗ ๒๐ ๑๙ กะปิ ,นาบัว 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ๒๕๓๗ ๑๕ ๑๕ ผูกผ้า ,เลี้ยงปลานํ้าจืด 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด  หมู่ท่ี 3 ๒๕๔๒ ๑๕ ๑๒ ผลิตอาหารจําหน่าย,ไข่เค็ม 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน ทับมา (ชุมชนบ้านทับมา) ๒๕๓๖ ๑๕ ๒๕ กะปิ,ดอกไม้จันทน์,ขนมดอกจอก,พริกแกง 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ (ชุมชนบ้านเขาไผ่ ) ๒๕๓๙ ๑๗ ๑๓ 

ลอดช่อง



 ๑๘  
 

 

สิงคโปร์ ,
ข้าวเกรียบ
สมุนไพร 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู่ท่ี 6 ๒๕๔๒ ๑๒ ๑๗ หมูชะมวง ,นํ้าปลา,ศิลปะประดิษฐ์ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์  หมู่ท่ี 7 ๒๕๔๒ ๒๐ ๒๘ กะปิ, ผักปลอดสารพิษ ,ปุ๋ยชีวภาพ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ๒๕๔๒ ๒๐ ๒๓ ปุ๋ยชีวภาพ ,ผักปลอดสารพิษ 

การคมนาคม  ในเขตตําบลทับมาประกอบด้วย 
 -  ทางหลวงแผ่นดิน  มีจํานวน  ๒  สายที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
  (๑)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ (สายบางนา-ตราด)    
  (๒)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  (สายเลีย่งเมืองระยอง)    
 -  ทางหลวงชนบท  มจํีานวน ๑ สาย  ที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 

(๑)  ทางหลวงชนบท  หมายเลข  รย 4006  (สายหนองสนม-เขาโบสถ)์                
                          หรือถนนทับมาเป็นถนนแอสฟัสตกิคอนกรีต 
 - ถนนสาธารณะ ในเขตตําบลทับมา จํานวน  221  สาย ดังน้ี 

หมู่ที ่ ประเภทถนน 
 แอสฟัสติกฯ คอนกรีตเสรมิเหล็ก ลูกรัง ถนนดิน 

1 9 19 - - 
2 3 19 - - 
3 5 34 3 - 
4 11 26 1 - 
5 8 3 7 - 
6 4 15 8 - 
7 15 14 4 1 
8 9 2 1 - 

รวม 64 132 24 1 
การโทรคมนาคม 
  - มีการให้บริการตดิต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยมีสาํนักงานโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ประจําจังหวัดระยองเป็นผู้รบัผิดชอบ  และมีโทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน    จํานวน  ๑๓  แห่ง 
การไฟฟ้า 



 ๑๙  
 

 

- ตํา
บลทับมามีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองราษฎรสามารถใช้บริการ  การ
ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  100  ส่วนท่ียังเหลือเป็นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน  

 
 

 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓   
สรุปผลการพัฒนาในปีท่ีผ่านมา 

ของเทศบาลตําบลทับมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 ๒๐  
 

 

 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานทีผ่า่นมาของเทศบาลตําบลทับมา 
 
๓.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีท่ีผ่านมาของเทศบาลตําบลทับมา  
       ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕5   
       ดําเนินการโครงการ จํานวน     101    โครงการ  งบประมาณ    93,056,200.- บาท   

จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ี 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   จํานวน   27   โครงการ  งบประมาณ  39,894,200.-       บาท  
1 ก่อสร้างถนน คสล.สายลุงต่วนเช่ือมซอยสัมฤทธ์ิ (ระยะที่ ๓) 

ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ ๖ ตําบลทบัมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  
งบประมาณ ๑๕๒,๖๐๐ บาท 

2 ก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยูฝาปิด คสล.รางวี สายบ้านใน ซอย ๑ ชุมชน
บ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐ บาท 

3 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้ารูปตัวยูฝาปิดรางวีสายหนอง
มะหาด ซอย ๖ (ระยะที ่๒) ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมูท่ี่ ๓ ตําบลทับมา 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๑,๔๕๙,๐๐๐ บาท 

4 ก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยูฝาปิด คสล.รางวี ซอย ๑  - สาย ๓๖ ชมุชน
บ้านสะพานหิน  หมูท่ี่ ๘ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด 

งบประมาณ ๘๑๖,๐๐๐ บาท 

5 ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายผิวจราจร คสล. สายหนองโพรง 
เสม็ดแดง ชมุชนบ้านแหลมทองหลาง  หมู่ที ่๖ ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๕,๐๙๒,๐๐๐ บาท 

6 ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาโบสถ์ ซอย ๗ (ข้างวัดเขาโบสถ์) ชุมชนบ้าน
เขาโบสถ์ หมู่ที ่๗ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๖๑๔,๘๐๐ บาท 

7 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้ารูปตัวยูฝาปิด คสล. รางวี 
ซอยนัทธีเจริญ ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๑๕๙,๖๐๐ บาท 

8 ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสลง รูปตัวยู ฝาปิดคสล.รางวี สายบ้านในซอย ๔ 
ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท 

9 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ํารูปตวัยูฝาปิดรางวีสายหนอง
มะหาด ซอย ๒๕ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๗๐๔,๔๐๐ บาท 

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า-หัวหญ้าคา ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที ่๕ 
ตําบลทับมา เชื่อมเทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๓,๑๒๙,๐๐๐ บาท 

11 ก่อสร้างถนน คสล.สายปืนใหญ่ – คลองตะโก ชุมชนบ้านทับมา หมูท่ี่ ๔ 
12ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๕๑๙,๐๐๐ บาท 



 ๒๑  
 

 

12 ก่อ1สร้างถนน คสล.ซอยลุงเนียม ชมุชนบ้านทับมา หมูท่ี่ ๔ ตําบลทับมา 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท 

13 ก่อสร้างรางระบายนํ้า ซอย ๓ (ระยะ ๒) ชมุชนบ้านขนาบ หมู่ที ่๑ ตําบล
ทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๓๑๒,๔๐๐ บาท 

14 ก่อสร้างขยายถนนแอสฟัสทต์ิกคอนกรตีสายทับมา – เกาะพรวด (ระยะที่ 
๒) ชุมชนบ้านขนาบหมู่ที่ ๑ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๔๒๒,๔๐๐ บาท 

15 ก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู ซอย ๒ ฝั่งตะวันออก  (ระยะท่ี ๒) ชมุชน
บ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๗๒๘,๐๐๐ บาท 

16 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทอ่ระบายนํ้าสายเกาะสะแก ชมุชนบ้านหนอง
มะหาด หมู่ที่ ๓ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๑,๕๕๔,๗๐๐ บาท 

17 ก่อสร้างถนน คสล ซอยหอมหวานเกาะสะแก ชุมชนบ้านหนองมะหาด 
หมู่ที่ ๓ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท 

18 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้ารูปตัวยู ฝาปิดรางวี สายหนอง
มะหาด ซอย ๕ ชมุชนบ้านหนองมะหาดซอย ๓ ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัด 

งบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท 

19 ก่อสร้างถนน คสล สายหมู่บ้านราชพฤกษ์ ๔ บางนา- ตราด สาย ๓๖ 
(ระยะ ๒) ชมุชนบ้านทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๕๙๕,๐๐๐ บาท 

20 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ําหมู่บ้านอัมพรเชื่อมสาย หนองโพรง 
– แหลมมะขาม ชมุชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที ่๖ ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๑,๐๔๓,๗๐๐ บาท 

21 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังสวน ฃุมชนบ้านทับมา หมูท่ี่ ๔ ตําบลทับมา 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ บาท 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ในเขตเทศบาล   งบประมาณ ๕๕๕,๐๐๐ บาท 

23 ปรับปรุงถนนสายคลองก่ิว ซอยสัมฤทธ์ิ – สะพานคลองก่ิว ชุมชนบ้าน
แหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

24 ปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีตเป็นถนน คสล. สายแหลมมะขาม -    
การ์เด้นโฮม ชมุชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที ่๒ ตําบลทับมา อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท 

25 ติดตั้งสญัญาณจราจรตามแยก (ไฟวับวาว) หมู่ ๖ ตําบลทบัมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง  

งบประมาณ ๑,๘๖๓,๖๐๐ บาท 

26 ตีเส้นเตือนจราจรถนนในเขตเทศบาลตําบลทับมา  งบประมาณ ๒,๐๐๕,๐๐๐ บาท 

27 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร  
1. ปรับภูมิทัศน์และห้องเรียน ศพด. ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
2. ปรับปรุงอาคารเจ้าพ่อกระบองทอง ๒,๙๕๙,๐๐๐ 
3. จ้างที่ปรึกษาออกแบบสวนสาธารณะ อาคารพิพิธภัณฑ์  
    หมู ่   ๑,๒,๔,๗   ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

  4. ปรับปรุงตกแต่งสํานักงานเทศบาลตําบลทับมา ๑,๗๐๐,๐๐๐ 
  5.  ปรับปรุงอาคารพร้อมตกแต่งห้องประชุม ๔๗๐,๐๐๐ 

งบประมาณ ๑๒,๕๖๘,๙๐๐ บาท 



 ๒๒  
 

 

  6. ก่อสร้างกําแพงรั้ว ศพด ๔๔๘,๐๐๐ 

 
 
๒. ด้านสังคม   จํานวน      21    โครงการ  งบประมาณ   4,345,000.-  บาท   
๑ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลทับมา  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๒ โครงการแข่งขนักีฬาตําบลทบัมาต้านยาเสพติด  งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
๓ อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและเฝา้ระวังการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในพ้ืนที่ให้แก่ท่ีทําการอําเภอเมืองระยอง  
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ 

บาท 
๔ อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ด้วยพลังแผ่นดิน

ท้องถ่ินชุมชน จังหวัดระยอง ( 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕ โครงการสนับสนุนและเยาวชนตําบลทับมา  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
6 โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรยีน นักศึกษาทีย่ากไร้และเด็กด้อยโอกาสทาง

การศึกษา  
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

7 โครงการให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ  งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท 

8 โครงการให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท 

9 โครงการให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒,๐๒๘,๐๐๐ บาท 

10 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลทับมา  งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

11 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

12 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรแีละความรุนแรงในครอบครวั  งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

13 โครงการสร้าง/ซ่อมแซม บ้านแก่ผูด้้อยโอกาส(บ้านเทิดไท้)  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

14 สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทับมา  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

15 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน(ภาคฤดูร้อน)  งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

17 สนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ.กชช.๒ ด. งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท 

18 สนับสนุนและเยาวชนตําบลทับมา  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
19 โครงการจุดบรกิารประชาชนเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วง

เทศกาลปีใหม ่ 
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

20 โครงการจุดบรกิารประชาชน เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตทุางจราจรช่วง
เทศกาลสงกรานต์  

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

21 โครงการสนับสนุนกิจการศูนย์ อปพร.  งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
๓. ด้านเศรษฐกิจ  จํานวน   6     โครงการ  งบประมาณ     529,500.-       บาท  
๑ ส่งเสริมกลุม่อาชีพในเขตเทศบาล  งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท 

2 อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 



 ๒๓  
 

 

3 โครงการตลาดชุมชน  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

4 สนับสนุนเศรษฐกิจชมุชนพอเพียง (พืชสวนครัวรั้วสวยงาม)  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

5 สนับสนุนโครงการเทศกาลผลไม้และของดจัีงหวัดระยอง  งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท 

6 โครงการเทศกาลผลไมแ้ละของดีจังหวัดระยอง  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. ด้านสาธารณสุข  จํานวน  6     โครงการ  งบประมาณ  951,660.-     บาท   
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อสม  งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

2 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมลูฐาน  งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

3 โครงการคลินิกตําบลทับมา  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

5 สนับสนุนดําเนินการโครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพท้องถ่ิน  งบประมาณ ๓๘๑,๖๖๐ บาท 

6 โครงการสนับสนุนกองทุนยาและเวชภัณฑป์ระจําชมุชน  งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม   จํานวน 4    โครงการ งบประมาณ   975,000.- บาท   
1 โครงการจัดซื้อวัสดุรองรับขยะ  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

2 เช่าที่/หลมุ กําจัดขยะมลูฝอย และส่ิงปฏิกูล  งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

3 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและคดัแยกขยะ  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

4 โครงการเครือข่ายทับมาเฝ้าระวังปัญหามลพิษพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๖. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม   จํานวน  23 โครงการ  งบประมาณ    6,009,440.-  บาท  
๑ สนับสนุนค่าตอบแทน ผูดู้แลเด็ก/ค่าจ้างครูสอนชั่วคราว  งบประมาณ ๑๙๐,๕๖๐ บาท 

๒ สนับสนุนอาหารเสริม (นม)แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา ( งบประมาณ ๙๙๗,๒๑๕ บาท 
๓ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา  งบประมาณ ๕๖๔,๖๖๕ บาท 
๔ สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชมุชนวัดทับมา  งบประมาณ ๑,๓๑๐,๔๐๐ บาท 
๕ สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียน  ศพด.  งบประมาณ ๙๖๔,๖๐๐ บาท 
6 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุดตําบลทับมา  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

7 โครงการบัณฑติน้อย  งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

8 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศพด.  งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

9 โครงการวันเดก็แห่งชาต ิ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

10 โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและผูด้้อยโอกาส  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

11 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนาธรรมไทย  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทาง
การศึกษาในเขตเทศบาลตําบลทับมา  

งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท 



 ๒๔  
 

 

13 โครงการส่งเริมการแข่งขันกฬีาของ ศพด  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

14 โครงการวันเทศบาล  งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

15 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเยาวชน  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

16 จัดหาวัสดุกีฬาประจําชมุชน/หมู่บ้าน  งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

17 สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์กีฬาตําบลทับมา  งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

18 สนับสนุนกิจการสภาวัฒนธรรมตําบลทับมา  งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

19 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

20 โครงการวันลอยกระทง  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

21 โครงการประเพณีสงกรานตแ์ละวันผู้สูงอายุ  งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 

22 อุดหนุนกาชาดจังหวัดระยอง  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

23 อุดหนุนงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง  งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๗. ด้านการเมืองการบริหารข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ    6 โครงการงบประมาณ   228,000.-  บาท 
1 โครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของเทศบาล  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

2 โครงการประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะเทศบาล งบประมาณ - บาท 

3 สนับสนุนการเลือกตั้งระดับทอ้งถ่ิน ระดับประเทศ  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

4 สนับสนุนการดําเนินงานคณะกรมการชุมชน  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

5 อุดหนุนโครงการจัดทําแผนยทุธศาสตร์พัฒนาอําเภอเมืองระยอง  งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

6 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างแก่ อบต.ตะพง  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๘. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จํานวน  8   โครงการ งบประมาณ   40,123,400.-  บาท 
๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพแก่บุคลกรท้องถ่ิน 

ผู้นําท้องถิ่น  
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

๒ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อบุคลากร  งบประมาณ ๖๒๖,๐๐๐ บาท 
๓ โครงการฝึกอบรมและสมัมนาเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติราชการ  งบประมาณ ๒,๓๑๕,๐๐๐ บาท 

๔ สนับสนุนการบริหารจัดการ  งบประมาณ ๓๐,๔๒๙,๐๓๐ บาท 

๕ จัดหาวัสดุ ครภัุณฑ์ อุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการปฏิบัติธรรม  งบประมาณ ๕,๑๑๘,๓๗๐ บาท 
๖ ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  งบประมาณ ๘๐๕,๐๐๐ บาท 

๗ โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้าง  งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๘ โครงการจัดเก็บรายได้บริการเคลื่อนที่แก้ปัญหาฉับไวพึงพอใจประชาชน  งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

          รวมทัง้สิ้น   101     โครงการ งบประมาณ 93,056,200.-  บาท 
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ข้อมูลศักยภาพเทศบาลตําบลทับมา 

 จํานวนบุคลากร  จํานวน    123     คน  ( ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ) 
    ตําแหน่งปลดัเทศบาลตําบลทับมา   จํานวน             1        คน 

ตําแหน่งในสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน   31   คน 
ตําแหน่งในกองคลัง    จํานวน     14 คน   

  ตําแหน่งในกองช่าง    จํานวน      15 คน 
    ตําแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน       26 คน 
    ตําแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน     28 คน 
    ตําแหน่งในกองสวัสดิการสังคม   จํานวน             7 คน 
    ตําแหน่งในงานตรวจสอบภายใน      จํานวน     1 คน 
 
   ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา     จํานวน     18   คน 
มัธยมศึกษา / อาชีวะศึกษา   จํานวน    43  คน 
ปริญญาตรี     จํานวน    49  คน 
ปริญญาโท     จํานวน            13  คน 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนบุคลากร ปี พ.ศ.2550  - 2556 
 

จํานวนบุคลากร  หน่วยงาน 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 2554 2555 2556 

สํานักปลัดฯ 19 19 23 26 34 27 32 
กองคลัง 10 10 10 9 11 13 14 
กองช่าง 11 11 13 11 13 16 15 
กองสาธารณสุข 4 4 13 12 16 22 26 
กองการศึกษา 17 17 20 21 19 26 28 
กองสวัสดิการสังคม 2 2 4 5 4 5 7 

งานตรวจสอบภายใน 1 1 2 2 1 1 1 
รวม 64 64 85 86 98 110 123 
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รายได้ของเทศบาลตําบลทับมา ประจําปีงบประมาณ  2555  ( วันที่  1  ตุลาคม  2554 –  

30 กันยายน 2555 ) รวมทั้งสิ้น  131,572,535.85  บาท  แยกได้ดังน้ี 
   (1)    รายรับจริง    131,572,535.85    บาท   
   รัฐบาลจัดสรรให้   15,196,806.67 บาท 

  (2) รายจ่ายจริง จํานวน  85,728,223.75 บาท ประกอบด้วย 
             งบกลาง    3,751,073.69      บาท 
             งบบุคลากร  15,617,560.71         บาท 
                      งบดําเนินการ  19,322,389.73     บาท 
   งบลงทุน   44,733,239.62      บาท 

           งบรายจ่ายอ่ืน    -       บาท 
             งบเงินอุดหนุน   2,303,960.00      บาท 

 
( 3)  เงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555  จํานวน  78,645,535.68   บาท   

ตารางเปรียบเทียบรายรัย –รายจ่าย และเงินสะสม ปี พ.ศ.2550  - 2555 
งบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. รายรับ รายจ่าย เงินสะสม 
2550 68,698,069.37 60,367,983.39 15,226,900.93 
2551 67,425,681.16 61,800,707.10 45,095,998.04 
2552 60,361,100.87 51,719,275.82 54,307,778.15 
2553 73,182,853.60 56,409,324.41 21,104,690.20 
2554 109,434,014.17 82,306,062.60 79,627,311.36 
2555 131,572,595.85 96,910,542.41 78,645,535.68 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของตําบลทับมา เพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

ใช้เทคนิค SWOT   Analysis การพิจารณา  ปัจจัยภายใน  ได้แก่ จุดแข็ง (Strength –S )  จุดอ่อน  ( 
Weak) ปัจจัยภายนอก ได้แก่โอกาส   ( Opportunity – O) และ อุปสรรค (Threat - T)  
ปัจจัยภายใน  (จุดแข็ง (Strength –S )  จุดอ่อน  ( Weak)  
จุดแข็ง(Strength-S)   

- เทศบาลตําบลทับมามีการแบ่งโครงสร้างองค์กร สํานัก /กองต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ 
กําหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน   ประกอบด้วย สํานักปลดัเทศบาล 
กองคลัง   กองช่าง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองสวัสดิการสังคม  งานตรวจสอบ
ภายใน  

- ผู้บริหารมแีนวนโยบายการบริหารจัดการยึดหลกัธรรมาภิบาล ให้ความสําคัญของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดทําประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ ประกอบการกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา 

- มีการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน ตามระเบียบและกฎหมายที่ได้
กําหนดอํานาจไว้  การปฏิบัตงิานต่างๆ ระบบการบริหารจัดการองค์กร  
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- เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานบริการประชาชนตามระเบียบข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  รวมทั้ง

ได้ออกเทศบัญญัติเพ่ือเป็นกฎหมายท้องถ่ินบังคับใช้ในการกระทําการตา่งๆภายในเขตตําบล  จํานวน
บุคลากรมีเพียงพอ    บุคลากรมทีศันคติทีด่ีต่อองค์กรแต่ยังมีบางส่วนยังต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นองค์กรที่มีอิสระในการบรหิารการเงิน บริหารงานบุคคล ก่อให้เกดิความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ   

- มีการประสานงานและร่วมมือกันด้วยดทีั้งภายในองค์กรเดียวกันและต่างองค์กร  ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติงานตามภารกิจ   

- มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงที่ยังคงความเป็นป่าอยู่คือเขาโบสถ ์  ไดรั้บการสนับสนุนใน
การก่อสร้างจุดชมวิว สํานักวิปัสสนา และปฏิบัติธรรม เขตทับมามคีลองธรรมชาติไหลผ่านคือคลองทับมา 
โดยรวมมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด       

จุดอ่อน (Weak-W )  
- สถานท่ี อาคารสํานักงานคับแคบ เน่ืองจากเป็นอาคารที่ได้ก่อสร้างมานาน    
- วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเครื่องใช้ในสํานักงานยังมีไม่เพียงพอ บางส่วนมีสภาพชํารดุ

เสียหาย เน่ืองจากการใช้งานมาหลายปี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์  ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการ
ปฏิบัติงาน    

- ระบบการจัดเก็บข้อมูลภายในยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ไม่ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาการจดัเก็บรายไดแ้ละระบบข้อมลูโดย
ดําเนินการจัดทําระบบแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ถือเป็นรายได้หลักของท้องถ่ิน   

- ปัจจุบันมีการขยายที่ดินใหกั้บนายทุน ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร 
สถานประกอบการต่างๆ  ทําให้มีพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง  ประชาชนส่วนใหญม่ีอาชีพรับจ้าง    

- ปัญหายาเสพตดิระบาดในพ้ืนที่  ปัญหาประชากรแฝง ปัญหาการว่างงาน การอพยพ
ของแรงงานต่างด้าวมาทํางานในพ้ืนที่  ส่งผลกระทบตามมาหลายอย่าง เช่น ปัญหาอาชญากรรม การลักเล็ก
ขโมยน้อย ปัญหาสังคมครอบครัวแตกแยก  

- ปัญหานํ้าท่วมพ้ืนที่ เน่ืองจากเป็นที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ
คลองและข้างเคียงได้รับความเดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
 - ปัญหามลพิษทางอากาศ ดินและน้ํา จากการทิ้งขยะ และ จากโรงงานอุตสาหกรรม 
ปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นผลกระทบมาจากการว่ิงของรถบรรทุกในพ้ืนที ่

- ประชาชนมีสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยจากผลกระทบจากมลภาวะที่ไมด่ี  การไม่ไดเ้ฝ้า
ระวังด้านสุขภาพ 
ปัจจัยภายนอก ( โอกาส   ( Opportunity – O) และ อุปสรรค (Threat - T) ) 
( โอกาส   ( Opportunity) 

- รัฐบาลเน้นให้การสนับสนุนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในด้านการท่องเท่ียว การส่งเสริม
สุขภาพประชาชน การมสี่วนร่วม การเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซี่ยน การเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ทําให้เทศบาลมโีอกาสได้รับการผลกัดันหรือสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการกิจกรรมโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานสนับสนุนทั้งระดบัอําเภอ 
จังหวัด และองค์กรเอกชนทีม่ศัีกยภาพเช่น กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ 

- การเมืองการปกครองในเขตพื้นทีต่ําบลทับมา มีความแนวคิดการบริหารงานเป็นแบบ
ระบบอุปถัมภ์   ประชาชนกล้าแสดงออกและมีส่วนรวมทางการเมืองมากข้ึน ส่งผลให้การเมืองระดับทอ้งถ่ิน 



 ๒๘  
 

 

 
 
 

มีเสถียรภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถ่ิน   การประกอบอาชีพของประชาชนในปัจจุบันพบว่า ส่วนใหญม่ี
อาชีพรับจ้าง รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม   กิจการพาณิชย์   มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในตําบล     

 -   รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจและรายไดใ้ห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ใหเ้อ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน     

-  ปัจจุบันมีการขยายตัวของผังเมืองเข้าสู่บริเวณเขตพ้ืนทีต่ําบลทับมา ทาํให้สภาพที่ตั้ง
และภูมิประเทศของตําบลทับมาเหมาะแก่ลงทุน  ทั้งการพาณิชย์ การท่องเที่ยว    การคมนาคมสะดวก  
เป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งแห่งที่ ๒ ของจังหวัดระยอง   

- จังหวัดสนับสนุนการดําเนินการด้านการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 
อุปสรรค (Threat - T)  

-เขตพ้ืนทีต่ําบลทับมาเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม รองรับนํ้า ทําใหป้ระชาชนประสบกับภาวะนํ้าท่วม  
ในฤดฝูนอย่างต่อเน่ืองทุกปี  โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1,2,3,4,6   

- มีการอพยพย้ายแรงงานจากท่ีอื่นเข้ามาประกอบอาชีพในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
ทําให้มีปัญหาประชากรแฝง  คนต่างถ่ินย้าย   แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่    เกิดปัญหาสังคมอ่ืน  ๆ   
ปัญหาขยะล้นเมือง  ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม  เกิดการลักเล็กขโมยน้อยในพ้ืนที่ตามสภาพ
เศรษฐกิจท่ีตกต่ํา   ประชาชนในพ้ืนที่จริง ๆ ว่างงานมากข้ึน   

- ประชาชนขาดจิตสํานึกใน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และไม่
ตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท้ังในระดับครัวเรอืนและระดับตาํบล  

- ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินบางเรื่องยังนําไปสู่การ
ปฏิบัติจริงได้ค่อนข้างยากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคการเปลี่ยนแปลงของ
พลวัตโลก   

- ในปัจจุบันจังหวัดระยองกําลงัประสบปัญหามลพิษและการกําจัดขยะมูลฝอย  ซึ่งปริมาณ
ขยะมีจํานวนมากข้ึน  โดยจังหวัดระยองกําหนดสถานที่กําจัดขยะท่ีสามารถรองรับปริมาณขยะได้ท้ังจังหวัด 
อยู่ในพ้ืนที่ตดิเขตตําบลทับมา ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ถือปัญหาในอนาคตประชาชน 
จะต้องผจญกับปัญหามลพิษทั้งทางอากาศ  มลพิษทางนํ้า  มลพิษทางดิน และมลพิษทางเสียงอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได ้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตําบลทับมา   ได้ว่าเทศบาลตําบลทับมาตอ้งให้
ความสําคัญกับการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพขององค์กรในทุก ๆ ด้านทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน  สิง่แวดล้อม 
สังคม เศรษฐกจิ  ด้านการศึกษา   รวมถึงพัฒนาบุคลากรทั้งในหน่วยงานและระดับชุมชน ควบคู่กัน    ต้อง
ยึดหลักการพ่ึงพิงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวจากทรัพยากรและต้นทุนทางธรรมชาตแิละ
ท่ีสร้างข้ึน ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จากผลผลติทางการเกษตร  คลองธรรมชาติ  สวนผลไม้  นาบัว  จุดชมวิว
เขาโบสถ์  วัด และโบราณสถานท่ีต่าง ๆ  ในการประสานความร่วมมือของภาคีหุ้นส่วนในชุมชน และองค์กร
ท่ีเก่ียวข้อง  ร่วมพัฒนาท้องถิ่น  ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ในหลาย ๆ ช่องทาง  การ
ให้บริการท่ีเป็นที่พึงพอใจของประชาชน  บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  ส่งเสริมการสว่นร่วม
ของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินให้มากที่สดุ   รวม
ไปถึงการให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล   เพ่ือประโยชน์สุขโดยรวมของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลทับมา     

 



 ๒๙  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๔   
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา



 

 ๑๕๓

สวนที่ ๔ 

 

 
 
สรุปยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕7–๒๕๕9 )เทศบาลตําบลทับ

มา 
 
๔.๑  วิสัยทศัน์การพฒันา 

“ บรหิารยึดหลักธรรมาภบิาล  บริการประทบัใจ  ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการศกึษา  
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง ”   

 
๔.๒   ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาเทศบาลตําบลทบัมา   ๘  ด้าน ประกอบด้วย 

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา     ๑.   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน ราง /ท่อ

ระบายนํ้า   
๒. ติดต้ัง ซ่อมแซม บํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

      ๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝาย จดัหาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค  
บริโภค 

   และการเกษตร 
      ๔. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร  สวนสาธารณะ 
สถานที่ 

พักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์   
๕. พัฒนาและ ปรับปรุงผังเมือง 

๒.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม  
แนวทางการพัฒนา     ๑.   แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
          ๒.   พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคม 

๓.   สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  จัดระบบ
ป้องกัน     
      และบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา     ๑.   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน   

๒.   สร้างมาตรฐาน  และพัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

๔.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข  
แนวทางการพัฒนา     ๑. สนับสนุนการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่   

ประชาชน 



 

 ๑๕๔

๒.  สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และ
โรคร้ายต่าง ๆ  

๕.ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา    ๑. บริหารการจัดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ระบบบําบัดนํ้าเสีย  
๒. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่ป้าไม้และทรัพยากร
นํ้า  

 
๓. ส่งเสริมการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ ประชาชน 

๖.ยุทธศาสตร ์ด้านการศึกษา  กีฬา   ศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน     
แนวทางการพัฒนา    ๑.  สนับสนุน  เพ่ิมประสิทธิภาพและ พัฒนาการบริหาร

จัดการ  การศึกษา  
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และการออกกําลังกายของ 

   ประชาชน 
๓. พัฒนา ปรบัปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซม   โบราณสถาน    
   ศาสนสถาน 
๔. ส่งเสริม พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม   
    ประเพณี    วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

๗.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน   
แนวทางการพัฒนา    ๑.  สนับสนุนและ ส่งเสริมให้ประชาชนมีมีส่วนร่วมในการ

บริหาร  
     จัดการท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

  ๒. พัฒนาช่องทาง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสาร   
การนํา 
     เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

๘. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการ

บริหาร    
     จัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 

                               ๒. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองใช้ และ
เคร่ือง 
     จักรกลในการปฏิบัติงานขององค์กร 

      ๓. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  



 

 ๑๕๕

ส่วนที่ 6 

 
 
 
 

 
 

การนําแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล  
……………………………………………… 

องคป์ระกอบ การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี  
๑. องคก์รที่รบัผดิชอบในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 ๑.๑  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   สํานักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่
รวบรวมและจดัทําข้อมูลแผนงาน กิจกรรม เสนอผู้บังคบับัญชา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 
คณะกรรมการพัฒนา  โดยผู้บริหารพิจารณาต้ังงบประมาณดําเนินการ   

1.2 เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์นโยบายและแผน จดัทําแผนการดําเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผน คณะกรรมการพัฒนา เป็นคู่มือติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เสนอต่อหัวหน้าสํานักปลัด  ปลัดเทศบาล ผู้บริหาร และ รวมไปถึงการรายงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการ  

1.2 การติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
ทับมา  แต่งต้ัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘    

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่ได้รับการแต่งต้ังจากนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลทับมา    มีอํานาจหน้าที่  ดังน้ี 

-   กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
-   ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    -  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น    
ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
๒. แนวทางการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลทบัมา 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นเคร่ืองมือจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู่ซึ่ง “การติดตาม” ( monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feed back) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลงัเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  การประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินการติดตามเพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะได้
ปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินการ  การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งบ่งช้ีว่าแผนงานที่
กําหนดไว้ได้มีการนําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็น



 

 ๑๕๖

การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร ( งบประมาณ ) เพียงใด  ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและ
ประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feed back) ที่สามารถนําไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจต่อไป 
 
 
๓. ห้วง /ระยะเวลาในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทับมา  เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลทับมา  โดยการจัดทําและรายงานเป็นรายไตรมาส  ( ๓ เดือน) โดยเริ่มต้ังแต่เดือน
ตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณจนถึงกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 
 
การปฏบิตัติามแผน 

กําหนดดําเนินการได้  ๒  แนวทาง  ดังน้ี 
 ๑. กรณีดําเนินการเอง  เทศบาลตําบลทับมาจะนําโครงการพัฒนา กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี เป็น 

กรอบและแนวทางการจัดทํา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
  ๒. กรณีประสานแผนพัฒนาโดยขอสนับสนุนการดําเนินการจากหน่วยงานอ่ืน   
              -   ดําเนินการประสานโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  เช่น กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  กรมทรัพยากรฯ ฯลฯ 
       -  เสนอโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการโดยเสนอผ่าน

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ 
 

  การตดิตามและประเมินผล  โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา   
  ตรวจสอบและตดิตามโดยภาคประชาคม 

- แต่งต้ังตัวแทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างของเทศบาลตําบล
ทับมา   

-     ประชาสัมพันธ์โครงการที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดํารงชีวิตของประชาชนให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลการดําเนินการโครงการ 

-   เปิดโอกาส และเพ่ิมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้ประชาชน  
- จัดประชุมประชาคม และ ดําเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น  

รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่  
 



 

 ๑๕๗ 

ระบบการจัดทําแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ทองถิ่น 

ปจจัยนําเขา 
- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอื่น 

ระบบวัฒนธรรม ระบบการเมือง 

กระบวนการ 
- การใชทรัพยากร 
- การดําเนนิการตามแผน 
- การบริหารแผน 

ผลผลิต 
- ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนในเชิงรูปธรรม 
 

ผลลัพธ 
- ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกบัวัตถุประสงค /เปาหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring_) 
- Input   monitoring 
- Performance 

ระบบประเมินผล( Evaluation) 
       ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมายของแผน 
      การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นในภาพรวม 

ระบบการติดตามและประเมินผล 
แผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๕๘

แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทับมา 
 
 
- แบบที่ ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 
- แบบที ่ ๒   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แบบที ่๓ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แบบที ่๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
- แบบที ่๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวม 
- แบบที๓่/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๕๙

แบบที่ ๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 
 

คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
                โดยจะทํา การประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ 

     ใช้  แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ส่วนที่  ๑     ข้อมูลทั่วไป ( รายละเอียดในบทที่ ๑ ส่วนขอ้มูลทั่วไปของเทศบาลตําบลทับมา) 

        ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตําบลทับมา  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
ส่วนที่ ๒  ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่มี 

การดําเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ   
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ ๒  การจัดทาํแผนการพฒันาท้องถ่ิน 
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๐.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน   
๑๑.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๓.  มีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๔.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๖๐

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
 

 
คําชีแ้จง :   แบบที่  ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและราย 
                  งานผลการดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม  –  กันยายน   
๑  ข้อมูลทั่วไป    

๑. ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๒. รายงานผลการดาํเนินงาน ไตรมาสที ่

 ๑.  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) ๒. ไตรมาสที ่๒ (มกราคม – มีนาคม) 
 ๓.  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) ๔. ไตรมาสที ่๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันา ๓ ป ี
 ๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓  ปี   

ปีที่ ๑  .......... ปีที่  ๒.......... ปีที่ ๓.............. รวม 
ยุทธศาสตร ์ จํานวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         
         
         

 
๔ .จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

ปีที่ ๑  .......... ปีที่  ๒.......... ปีที่ ๓.............. รวม 
ยุทธศาสตร ์ จํานวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         
         
         

 

ร้อยละความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง 
ปีที่ ๑  .......... ปีที่  ๒.......... ปีที่ ๓.............. 

จํานวน
โครงการ 

สอดคล้อง ร้อยละ 
จํานวน 
โครงการ 

สอดคล้อง ร้อยละ 
จํานวน 
โครงการ 

สอดคล้อง ร้อยละ 

         
 
 
 
 
 
 
๕   ผลการดาํเนนิงานตามแผนพฒันาสามปี  .................... 
ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาป ี 



 

 ๑๖๑

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
             
             
             

             
 

 
๖. การเบกิจ่ายงบประมาณปี ............   

งบปกติ เงินสะสม รวม ยุทธศาสตร์ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
       
       
       
       

 

 
ส่วนที่  ๓  ผลการดาํเนินงานตามโครงการที่ไดร้บัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
วนที่  ๔  ปญัหา และอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปฏบิตังิาน 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

  ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

โครงการ ดําเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
  เสร็จแล้ว ดําเนินการ ดําเนินการ ท่ีได้รับ เบิกจ่ายไป 

      

รวม         

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร



 

 ๑๖๒

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ ๒   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี .............     

ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร ์ จํานวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดป้ฏบิตั ิ

   
   
   
   
   
   
   
 
 
ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนินงาน  
 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทับมาในแต่ละยุทธศาสตร์ / ภาพรวม 

 

ประเดน็ 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
ไม่พอใจ  

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม    
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๖๓

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


