
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

   เทศบาลต าบลทับมา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลต าบลทับมา (พ.ศ. 2566-2570)  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาล
ต าบลทับมา  เพื่อให้การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเทศบาลต าบลทับมา            
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแผนที่สอดคล้องรองรับแนวทางการพัฒนา  ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้าน ICT ของเทศบาลได้อย่างแท้จริงมีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นต าบลทับมา  

   เทศบาลต าบลทับมา   จะได้น าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเทศบาลต าบลทับมา  (พ.ศ. 2566-2570)  เพื่อใช้ เป็นกรอบในการด าเนินการ 
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้าน ICT ของเทศบาลต าบลทับมา  เป็นไปด้วยความรอบคอบ  
โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต่อไป 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 

                     หน้า 

ส่วนที่ 1 : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับมา                  5
    
ส่วนที่ 2 : ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบ ICT ของจังหวัดระยอง                1๙
   - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 
    - วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ ของเทศบาลต าบลทับมา 
 
ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ของเทศบาลต าบลทับมา                ๒๒ 
 
ส่วนที่ 4 : แผนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๒๕ 
     และการสื่อสารของเทศบาลต าบลทับมา ปี พ.ศ. 2566-2570 
    - วิสัยทัศน์ดา้น ICT 
    - พันธกิจด้าน ICT 
    - ยุทธศาสตรด์้าน ICT 
    - เป้าประสงค์      
 
ส่วนที่ 4 : แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลกัเทศบาลต าบลทับมา               2๗ 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานของเทศบาลต าบลทบัมา 

๑. ดา้นกายภาพ 

ต าบลทับมา มีการปกครองแบ่งเป็น ๘ ชุมชน จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลทับมา  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 

ประวัติความเปน็มา 

  มีต านานเล่าสืบต่อๆ กันมาว่า เมื่อราวๆ 200 ปีล่วงก่อนปี พ.ศ.2363 ที่บริเวณตอนเหนือ
ของวัดทับมาในปัจจุบันนี้  ต านานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในวันฤกษ์ดีคืนดีจะมีถ้ าปรากฏให้เห็นในตอนดึกๆ    
ซึ่งจะมีม้าขาววิ่งออกมาจากถ้ าลับแลดังกล่าวนั้น  มีลักษณะสวยงามมาก  ในเวลากลางวันถ้ าจะหายไป กลับ
กลายสภาพบริเวณเป็นที่ว่างเปล่าตามปกติ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณนี้ถ้าต้องการข้าวของเครื่องใช้
อะไร ก็จะจุดเทียนธูปบอกกล่าวไว้ เพื่อขออนุญาตหยิบยืมไปใช้ในงาน  ก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ให้หยิบยืมได้
ตามต้องการ และเมื่อเวลาเสร็จงานเรียบร้อยแล้วก็ต้องน าข้าวของเครื่องใช้ไปคืนให้ตามที่เคยบอกกล่าวไว้   
ชาวบ้านได้ปฏิบัติกันเช่นนี ้ สืบต่อกันมาจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา  คือเมื่อ
หยิบยืมข้าวของเครื่องใช้แล้วได้สับเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้บางอย่าง บ้างก็ว่าน าไปคืนไม่ครบบ้าง  บริเวณนี้
สมัยก่อนซึ่งเรียกว่า “เขตถ้ าม้า” ในเวลาต่อมาถ้ าม้านี้ก็ปิดไปโดยปริยายไม่ปรากฏอะไรให้เห็นอีกเลย  จะมีก็
แต่ผู้คนสัญจรไปมา (โดยมากจะใช้ม้าเป็นพาหนะ) ก็จะพาม้ามาพักไว้บริเวณแถวนี้  จึงได้เพี้ยนภาษาจากถ้ าม้า
เป็น  ทัพม้า  และเรียกเพี้ยนมาเป็น “ ทับมา ” จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

๑.๑ ทีต่ั้ง 
  ส านักงานเทศบาลต าบลทับมา  ตั้งอยู่เลขที่  20/3  หมู่ที่ ๔   ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  อยู่ห่างจากที่ท าการอ าเภอเมืองระยองประมาณ ๘ กิโลเมตร และตั้งอยู่บริเวณสี่แยก
ทับมา ถนนสายบางนา - ตราด (ถนนสาย ๓๖) หมู่ที่ ๔ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  มีเนื้อที่
ประมาณ  ๒๙.๒๔  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,275 ไร่ มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อ ดังนี ้
 

ทิศเหนือ ติดต่อเขต เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน  อ าเภอบ้านค่าย 

  ทิศตะวันออก ติดต่อเขต เทศบาลต าบลน้ าคอก,  
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง 

  ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
      เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา 
  ทิศใต ้  ติดต่อเขต เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง  

 

๑.๒ ลักษณะภูมปิระเทศ 
  สภาพพื้นที่ต าบลทับมา มีลักษณะพื้นที่เป็นเนินลูกฟูก  พื้นที่บางแห่งเป็นเขาลูกเล็กๆ มีคลอง
ธรรมชาติที่ส าคัญ  คือ คลองทับมา ไหลผ่านพื้นที่ต าบลทับมา ส่วนดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินลูกรัง                 
ปนทราย 

    

/ลักษณะภูมอิากาศ... 
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๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะทางภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู คือ ฤดูรอ้น เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม, ฤดูฝน        
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม,  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กมุภาพันธ ์

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ต าบลทับมา มีเนื้อที่ประมาณ ๒๙.๒๔ ตารางกิโลเมตร  หรอืประมาณ  ๑๘,๒๗๕  ไร ่ สภาพ
พื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินลูกฟูก พื้นที่บางแห่งเป็นเขาลูกเล็กๆ มีคลองธรรมชาติที่ส าคัญ คือ คลอง   
ทับมา ไหลผ่านพื้นที่ต าบลทับมา ส่วนดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินลกูรังปนทราย 

 

๑.๕ ลักษณะแหล่งน้ า 
      แหล่งน้ าธรรมชาติ(คลอง ล าราง) 
 1. คลองทับมา กว้างประมาณ 15 - 20 เมตร ยาวประมาณ 11,600 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร 
เริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาโบสถ์ ไหลผ่านชุมชนบ้านขนาบ ชุมชนบ้านทับมา ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง และ
สิ้นสุดที่ชุมชนบ้านหนองมะหาด ความจุน้ าปัจจุบัน 500,000 ลูกบาศก์เมตร 
 2. ล ารางหนองกะบาก - สะพานหิน (คลองจ าหรุ) กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 3,900 เมตร 
ลึกประมาณ 2 เมตร เริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาไผ่ ไหลผ่านชุมชนบ้านสะพานหิน และไหลลงคลองทับมา
บริเวณชุมชนบ้านทับมา ความจุน้ าปัจจุบัน 16,650 ลูกบาศก์เมตร 
 3. ล ารางหนองโพรง - แหลมมะขาม กว้างประมาณ 6 - 8 เมตร ยาวประมาณ 2,700 เมตร ลึก
ประมาณ 1.50 เมตร ไหลผ่านเขตต าบลทับมาจุดเริ่มต้นบริเวณชุมชนบ้านเขาไผ่ ผ่านชุมชนบ้านแหลมมะขาม 
ผ่านชุมชนบ้านแหลมทองหลาง โดยไหลคงคลองทับมาบริเวณชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 (คลองกิ่ว) 
ความจุน้ าปัจจุบัน 15,000 ลูกบาศก์เมตร 

แหลง่น้ าที่สร้างขึ้น 

 -  ฝายน้ าล้นขนาดใหญ่   จ านวน    1     แห่ง -  ฝายกั้นน้ า   จ านวน   ๓    แห่ง 

 -  บ่อน้ าดิน    จ านวน  ๙๔๗   แห่ง -  บ่อโยก    จ านวน  ๑๔   แห่ง 

 -  ถังเก็บน้ า    จ านวน     ๕    แห่ง -  สระน้ า    จ านวน   3    แห่ง 

 1. สระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 1  ปากกว้างประมาณ  59  เมตร  ยาวประมาณ  115  เมตร  ลึกประมาณ  5  เมตร    
ความจุน้ า 13,000  ลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งน้ าดิบ ผลิตประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ 200 - 300  ครัวเรือน 
 2. สระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 2  กว้างประมาณ  45  เมตร  ยาวประมาณ  170  เมตร  ลึกประมาณ  5 เมตร           
ความจุน้ า 38,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งน้ าดิบ ผลิตประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ่ 121 - 300 
ครัวเรือน 
 3. สระเก็บน้ าดิบทับมา หมู่ที่ 7  เป็นสระเก็บน้ าดิบ ความจุ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

๒. ด้านการเมอืง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
 ต าบลทับมาแบ่งการปกครองเป็น ๘ ชุมชน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  2๕,458 คน แยกเป็นชาย         
12,648  คน  เป็นหญิง  12,810  คน  จ านวนครัวเรือน  1๗,452  ครัวเรือน   
 

 

/การเลือกตั้ง..... 
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2.2 การเลือกตั้ง  
แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา แบ่งเป็น 2 เขต เขตเลือกตั้งละ 6 คน 

ประกอบด้วย  
1. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีต าบลทับมา  
เขตเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  หมู่ที่ 2, 5, 6, 7, 8  
1. นายบุญยงค์  มุกดา   รองประธานสภาเทศบาลต าบลทับมา  
2. นายชลอ  สุขล้น    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทับมา 
3. นายเจตน์  เมฆอรุณ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา เขต 1  
4. นายสมพงษ ์ มากหลาย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา เขต 1  
5. นายทองพิน  สกุลวงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา เขต 1  
6. นายเสกสรร  พ้นภัยพาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา เขต 1  
เขตเลือกตั้งที่  2  ได้แก ่ หมู่ที่ 1, 3, 4  และหมู่ที่  6  บางส่วน  
1. นายสมชาย  กล่อมแก้ว   ประธานสภาเทศบาลต าบลทับมา  
2. นายปัญญา  ล้นล้ า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา เขต ๒  
3. นายสุเทพ  นัทธีเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา เขต ๒  
4. นายเชาว์  สวัสดิ์ล้น    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา เขต ๒  
5. นายอาทิตย์  รักสกุล    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา เขต ๒  
6. นายขจรศักดิ์  วงษ์ไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทับมา เขต ๒  

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ชุมชน จ านวนครัวเรือน ชาย หญงิ 
จ านวนประชากร

ทั้งหมด 
๑. ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ 

๒. ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ 

๓. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ 

๔. ชุมชนบ้านทับมา หมูท่ี่ ๔ 

๕. ชุมชนบ้านเขาไผ ่หมูท่ี่ ๕ 

๖. ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖  

๗. ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ 

๘. ชุมชนบ้านสะพานหิน หมูท่ี่ ๘ 

1,262 

4,641 

4,145 

2,853 

1,254 

1,905 

948 

444 

937 

3,251 

3,099 

1,849 

815 

1,541 

871 

285 

936 

3,277 

3,193 

1,948 

802 

1,490 

875 

289 

1,873 

6,528 

6,292 

3,797 

1,617 

3,031 

1,746 

574 

รวม 17,452 12,648 12,810 25,458 

         (ข้อมลูโดยงานทะเบียน เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนกันยายน 2565) 

       

        /ช่วงอายุและจ านวน..... 



- ๘ - 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอาย ุ ชาย หญงิ 
จ านวนประชากร

ทั้งหมด 
๑. ช่วงอายุ 0-10 ปี  

๒. ช่วงอายุ 11-20 ปี  

๓. ช่วงอายุ 21-30 ปี  

๔. ช่วงอายุ 31-40 ปี  

๕. ช่วงอายุ 41-50 ปี  

๖. ช่วงอายุ 51-60 ปี  

๗. ช่วงอายุ 61-70 ปี  

๘. ช่วงอายุ 71-80 ปี  

9. ช่วงอายุ 81-90 ปี  

10. ช่วงอายุ 91-100 ปี 

1,653 

1,904 

 1,514  

1,984  

2,708  

1,850  

679  

262  

86  

8 

1,519 

 1,802  

1,596  

2,053  

2,622  

1,832  

856  

357  

157  

16 

3,172  

3,706  

3,110  

4,037 

 5,330 

 3,682 

 1,535 

 619  

243  

24 

รวม 12,648  12,810 25,458 

     (ข้อมูลโดยงานทะเบียน เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕) 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน   ๑   แห่ง  
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลทับมา จ านวน   1   แห่ง  

4.2 การศึกษา  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นทับมา   จ านวน   ๑   แห่ง  
- โรงเรียนอนุบาลทับมา     จ านวน   1   แห่ง  
- โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)   จ านวน   1   แห่ง  
  (โรงเรียนชุมชนวัดทับมา)  
- ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง   จ านวน   1   แห่ง  
- ที่อา่นหนังสอืประจ าหมู่บา้น    จ านวน   4   แห่ง (หมู่ที่ 1, 3 , 4, 8)  
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    จ านวน   ๑   แห่ง  
- โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม    จ านวน   1   แห่ง  

4.3 ส่วนราชการ - รัฐวิสาหกิจ  
- ส านักงานทางหลวงชนบทระยอง   
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับมา 
- ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดระยอง  
- หมวดทางหลวงทับมา  
- ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง  
- ที่พักสายตรวจต าบลทับมา สภ.เมืองระยอง  

       /กลุ่มมวลชน..... 



- ๙ - 
 

4.4 กลุ่มมวลชนจดัตั้งด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน  
- ต ารวจชุมชนประจ าต าบลทับมา, มูลนิธิสวา่งพรกุศล, ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลทับมา 

 

5. ระบบบรกิารพืน้ฐาน  
5.1 การคมนาคมขนส่ง  
การคมนาคม  1) ทางหลวงแผ่นดิน  มีจ านวน  2  สาย  ที่บางส่วนอยู่ในพื้นที ่ 

(1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 (สายบางนา - ตราด) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3136 (เลี่ยงเมืองระยอง) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

2) ทางหลวงชนบท  มีจ านวน  ๒  สาย  ทีบ่างส่วนอยู่ในพื้นที ่ 
(1) ทางหลวงชนบท  หมายเลข  4๐06  (สายหนองสนม - คลองช้างตาย)  
     เป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนตามแนวทางสาธารณะประโยชน์  
(2) ทางหลวงชนบทหนองมะหาด 

3) ทางหลวงทอ้งถิ่น จ านวนรวม 250 สาย ประกอบด้วย ของเดิมที่ลงทะเบียนไว้และได้รับการ
อนุมัต ิเป็นทางหลวงท้องถิ่น จ านวน ๒๑๔ สาย อยู่ระหว่างด าเนินการขอขึ้นทะเบียน จ านวน ๒๑ สาย และมี
ถนนเกิดขึ้นใหม่  จ านวน  1๕  สาย 

ชุมชน 

ประเภทถนน (สาย) 

คสล. 
แอสฟสั

ตกิ 
คอนกรีต 

ลูกรัง 
แอสฟสัติก 

คอนกรีตและค
สล. 

คสล.  
และลูกรัง 

รวม  
(สาย) 

บ้านขนาบ หมู่ที่ 1 31 1 1 - - 33 
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 31 7 - - - 38 
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 36 - ๓ - - 3๙ 
บ้านทับมา หมูท่ี่ 4 44 3 3 2 - 52 
บ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 7 1 1 2 - 11 
บ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 25 1 2 - - 28 
บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 30 7 1 2 - ๔๐ 
บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 4 4 1 2 1 12 

รวม 208 24 ๑๒ 8 1 253 
             (ข้อมูลโดยกองช่าง เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนกนัยายน ๒๕๖๕) 

 

5.2 การไฟฟา้ 
ต าบลทับมามีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟา้สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  และมีสถานีไฟฟ้า ส่วน

ภูมิภาค ระยอง 4 ตั้งอยู่บริเวณ แหลมมะขาม ซอย 8 ต าบลทับมา จึงสามารถใช้บริการการไฟฟ้า        ส าหรับ
ประชาชนในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 100  
5.3 การประปา  

- ประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน  8  ชุมชน (บ้ านขนาบ , บ้านแหลมมะขาม , บ้านทับมา ,                         
บ้านหนองมะหาด, บ้านเขาไผ่, บ้านแหลมทองหลาง, บ้านเขาโบสถ์และบา้นสะพานหิน)  

- ประปาหมู่บา้น  จ านวน  2  ชุมชน (ชุมชนบา้นขนาบ, แหลมมะขาม)  
 

     /โทรศัพท.์... 
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5.4 โทรศัพท์ 
- การให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์  โดยมีส านักงานโทรศัพท์แห่งประเทศไทยประจ าจังหวัด

ระยองเป็นผู้รับผิดชอบ  และมีการใช้บริการครอบคลุมทั้งต าบลทับมาแต่ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่
จะใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 

- สถานีวิทยุ  จ านวน  1  แห่ง  
- วิทยุสื่อสาร  จ านวน  35  เครื่อง  
- จ านวนเสาสัญญาณโทรศัพท์คือ  
1. บริษัทจ ากัด (มหาชน) ทรูคอร์ปอเรชั่น  
2. บริษัทจ ากัด (มหาชน) โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  
3. บริษัทจ ากัด ดิจิตอลโฟน 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ อาชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างทั่วไป ค้าขาย ประกอบ 
ธุรกิจส่วนตัวและประกอบอาชีพเกษตรกรรมบางส่วน การถือครองที่ดิน การออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร ส่วน
ใหญ่เป็นโฉนดที่ดิน และเป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ และ น.ส.๓ ก.) 
๖.๒ อุตสาหกรรมและการพาณิชย ์

ห้างสรรพสินคา้     จ านวน  3 แห่ง  
โรงงานอุตสาหกรรม     จ านวน   4  แห่ง  
สถานบริการน้ ามันเช้ือเพลิง    จ านวน   7  แห่ง  
สถานบริการแก๊สเช้ือเพลิง    จ านวน   6  แห่ง 
สถานประกอบการจ าหนา่ยรถยนต์และบริการหลังการขาย จ านวน  19    แห่ง  
สถานประกอบการจ าหนา่ยรถยนต์มือสอง   จ านวน   19  แห่ง  
สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์    จ านวน   42  แห่ง  
สถานประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อมรถยนต์   จ านวน   7  แห่ง 
สถานประกอบการคาร์แคร ์   จ านวน  5 แห่ง 
สถานประกอบการร้านอาหาร กาแฟและเครื่องดื่ม จ านวน      39 แห่ง 
สถานประกอบการโรงแรม รสีอร์ท   จ านวน   10  แห่ง  
สถานประกอบการร้านคา้    จ านวน           183  แห่ง  
สถานประกอบการบ้านเช่า ห้องเชา่ อพาร์ทเม้นท์  จ านวน           228  แห่ง  
สถานประกอบการร้านขายวัสดุก่อสร้าง   จ านวน   4  แห่ง  
สถานประกอบการร้านเสริมสวย, สปา   จ านวน   29  แห่ง  
สถานประกอบการบริษัทตา่งๆ    จ านวน   30  แห่ง  
สถานรับเลี้ยงเด็ก     จ านวน   3  แห่ง  
สถานประกอบการโรงเรียน สถาบันกวดวิชา จ านวน  3 แห่ง 
สถานประกอบการค้าของเก่า   จ านวน   7 แห่ง  
สถานประกอบการโรงกลึง    จ านวน   5  แห่ง  
สถานประกอบการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ไม้แปรรูป จ านวน  5  แห่ง 
 
 

/เศรษฐกิจพอเพียง... 
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สถานประกอบการคลินิก ร้านขายยา  จ านวน   6  แห่ง  
สถานดูแลผู้สูงอายุ     จ านวน   1  แห่ง 
โรงรับจ าน า        จ านวน           1 แห่ง 
ตลาด         จ านวน           4 แห่ง 

(ข้อมูลโดยกองคลัง และกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนกนัยายน 2565) 

 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ 
๗.๑ ผลติภัณฑช์ุมชน  กลุ่มแมบ่้าน  OTOP  จ านวน  7  ผลิตภัณฑ ์

  1) หมูท่ี่ 1  ผลิตภัณฑ์กะปกิลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน 
  ๒) หมูท่ี่ 3  ผลิตภัณฑ์กะปิ, ค๊อกเทลลอยแก้ว, ขนมเปี้ยะนางฟ้า 
  ๓) หมูท่ี่ 4  ผลิตภัณฑ์กะปแิท้ ตราถ้ าม้า 
  ๔) หมูท่ี่ 5  ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร ์ตราไผ่สายรุ้ง 
  ๕) หมูท่ี่ 6  ผลิตภัณฑ์น้ าปลาแท,้ ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า 
  ๖) หมูท่ี่ 7  ผลิตภัณฑ์กะป ิตราเขาโบสถ์, แคบหม ู
  ๗) หมูท่ี่ 8  ผลิตภัณฑ์กะปิ, น้ าพริกแกง, ไข่เค็ม, ปุ๋ย, หนอ่ไม้ดอง, OTOP นวัตวิถีบ้านสะพานหิน 
7.2 กลุ่มอาชพีของกองทนุต่างๆ  มีจ านวน  1๖  กลุ่มอาชพี  
  1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาบ หมู่ 1  ผลิตภัณฑ์ - กะปิ, น้ าพริก, ปลาส้ม,      
ยาดมและพิมเสน 
  2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2  ผลิตภัณฑ ์- การผูกผ้าประดับงาน   
 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด หมู่ 3  ผลิตภัณฑ์ - อาหารพื้นบ้าน,      
ขนมไทย, กะป,ิ ค๊อกเทลลอยแก้ว, ผักขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนกิส์ 
  4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับมา หมู่ 4  ผลิตภัณฑ์ - กะปิ, ขนมไทย 
  5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ หมู่ 5  ผลิตภัณฑ์ - ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง, ข้าวเกรียบไผ่
สายรุ้ง 
  6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู่ 6  ผลิตภัณฑ์ - ปุ๋ยชีวภาพแห้ง, กะป ิ
  7) กลุ่มส่งเสริมอาชีพศิลปะประดิษฐ์บ้านแหลมทองหลาง หมู่  6  ผลิตภัณฑ์ - เครื่องจักรสาน,               
ไม้กวาด 
  8) กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองโพรง หมู่ 6  ผลิตภัณฑ์ - น้ าปลา, อาหารพื้นบ้าน 
 9) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ หมู่ 7  ผลิตภัณฑ์ - กะปิ, ผักปลอดสารพิษ,   
แคบหม ู
  10) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ 8  ผลิตภัณฑ์ - ปุ๋ยชีวภาพแห้ง, กะปิ, 
น้ าพริกแกง, หน่อไม้ดอง, ไข่เค็ม 
  11) กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ หมู่ 1  ผลิตภัณฑ ์- ผักไฮโดรโปนกิส์ 
  12) กลุ่มส่งเสริมอาชีพนาบัวบ้านขนาบ หมู่ 1  ผลิตภัณฑ ์- บัว, ใบเตย 
  13) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕   ผลิตภัณฑ์ - การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
  14) วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านเขาโบสถ์  ผลิตภัณฑ์ - ผักสวนครัว, เมล่อน, มะเขือเทศ   
และองุ่นในโรงเรือน 
 
 

/กลุ่มท่องเที่ยว... 
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  15) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา ผลิตภัณฑ์ - น้ าผึ้งชันโรง, การแปรรูปจาก
ผึ้งชันโรง 
  16) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตสมุนไพรไข่หอยต าบลทับมา - สมุนไพรไข่หอย 
7.3 การท่องเที่ยว, วฒันธรรม, โบราณสถาน โบราณวตัถทุีส่ าคัญ  
      ชุมชนบ้านแหลมมะขาม   หมู่ที่ 2 ศาลเจ้ายางเอน         
  ชุมชนบ้านหนองมะหาด   หมู่ที่ 3 ศาลเจ้าแม่สไบทอง    
  ชุมชนบ้านทับมา    หมู่ที่ 4 วัดทับมา, ศาลเจ้าพ่อถ้ าม้า 
  ชุมชนบ้านเขาไผ่    หมู่ที่ 5 หินรูปช้าง    
  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์    หมู่ที่ 7 วัดเขาโบสถ์, เจดีย์วัดเขาโบสถ ์   
   ชุมชนบ้านสะพานหิน    หมู่ที่ 8 ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง, สะพานหิน 
7.4 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์  
  ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1  กลุ่มนาบัว, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาบ 
  ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4  กลุ่มวิสาหกิจชมุชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา 
  ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์ (ลอดช่องไผ่สายรุ้ง) 
  ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 กลุ่มมโหรีไทย, กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก,  
         กลุ่มปลูกไม้ประดับ, กลุ่มปุ๋ยอินทรีย ์       
  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมูท่ี่ 7  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์, เกษตรปลอดภัย 
  ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8   กลุ่ม OTOP นวัตวิถีบ้านสะพานหิน, กลุ่มแม่บ้าน 
         เกษตรกรบ้านสะพานหิน 
7.5 แหล่งเรียนรูป้ระกอบดว้ย  
      1. ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสะพานหิน  
    คุ้มที่ 1  กลุ่มขยะยิ้ม (การคดัแยกขยะ เพิ่มรายได)้  
    คุ้มที่ 2 กินเปน็ลืมป่วย (พืชผักสมุนไพรพืน้บ้านเพื่อสุขภาพ) 
    คุ้มที่ 3 พืชผักสวนครัวรั้วกินได ้(พืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย)  
    คุ้มที่ 4 ไก่ชน (การอนุรักษ์ไกพ่ื้นบ้าน)  
    คุ้มที่ 5 หน้าบา้นสวย หลังบ้านสวน (การปลูกไม้ดอก ไมป้ระดับและพืชผัก)  
  2. ศูนย์การเรยีนรู้การท าลอดช่องสิงคโปร์สมุนไพรอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์  
  3. ศูนย์การเรยีนรู้การใช้พลังงานทดแทน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์  
  4. ศูนย์เครือขา่ยศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง "ภัทรวินทฟ์าร์ม"  
  5. ศูนย์การเรยีนรู้กีฬาและนนัทนาการ กลุ่มกีฬาชุมชนบ้านขนาบ  
  6. ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนบ้านขนาบ  
  7. ศูนย์การเรยีนรู้การท านาบัว กลุ่มส่งเสริมอาชีพนาบัวบ้านขนาบ  
  8. ศูนย์การเรยีนรู้การปลูกผักสวนครัวและอาหารพื้นบ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน  
  9. ศูนย์การเรยีนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
  10. ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา  
  11. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด  
  12. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกเมล่อนในโรงเรือน "เพื่อนสวนฟาร์ม"  
 
 

/ศูนย์การเรียนรู.้.. 
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  13. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกอินทผาลัม "บา้นสวนถ้ ามณ"ี 
  14. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสวนครัววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์  
  15. ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา 
2) ศูนย์การเรยีนรู้การจัดการขยะโดยใช้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร 

ล าดับ ศูนย์การเรียนรู้ หมูท่ี ่

1 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 1  เทศบาลต าบลทับมา 4 
2 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 2  โรงเรียนอนุบาลทับมา 4 
3 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 3  ชุมชนบ้านขนาบ 1 
4 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 4  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 2 
5 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 5  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรชุมชนบา้นแหลมมะขาม 2 2 
6 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 6  หมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทร ระยอง 2 
7 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 7  หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี ้ 3 
8 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 8  ชุมชนหนองมะหาด 3 
9 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 9  วัดทับมา 4 

10 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 10  โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม 4 
11 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรชุมชนบา้นเขาไผ่ 5 
12 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12  บริษัท ทีแอลเอส โฟลคลิฟ จ ากัด 5 
13 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 13  ชมุชนบา้นแหลมทองหลาง 6 
14 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 14  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรชุมชนบา้นหนองโพรง 6 
15 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 15  ชมุชนบา้นเขาโบสถ์ 7 
16 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 16  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรชุมชนบา้นเขาโบสถ์ 7 
17 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 17  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรชุมชนบา้นสะพานหิน 8 
18 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 18  ชมุชนบา้นสะพานหิน 8 
19 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 19  ตลาดนัดหนองโพรง 6 
20 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 20  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 4 
21 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 21  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงชุมชนบ้านทับมา 4 
22 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 22  ชมุชนวัดทับมา 4 
23 ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 23  บริษัท คลีน มหานคร จ ากัด 7 

ข้อมูล : โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนกันยายน 256๕ 

๘. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
๘.๑ สถาบันและองค์กรศาสนา 

- วัดจ านวน ๒ แห่ง วัดทับมา หมู่ที่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และวัดเขาโบสถ ์
หมู่ที่ 7  ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง  

 
 

        /8.๒ ประเพณีท้องถิ่น... 
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8.2 ประเพณที้องถิน่  
งานประเพณที้องถิน่ เทศกาลประจ าป ี 

๑. ลานวัฒนธรรมต าบลทับมา สถานที่ วัดทับมา หมู่ 4 ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง     
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมรดน้ าด าหัวของพรจากผู้สูงอายุ เล่นน้ าสงกรานต์                   
การแข่งขันกีฬา สถานที่ 

 

ที ่ สถานที ่

1 หมู่ที่ 1 ศูนย์สาธิตบ้านขนาบ 

2 หมู่ที่ 2 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 

3 หมู่ที่ 3 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด 

4 หมู่ที่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา      

5 หมู่ที่ 5 บ้านนางสาววรรณา  กล่อมแก้ว 

6 หมู่ที่ 6 ศาลาหนองโพรง 

7 หมู่ที่ 7 วัดเขาโบสถ ์

8 หมู่ที่ 8 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน 
  

 2. ประเพณีท าบุญส่งวิ่งเกวียน สถานที ่
 

ที ่ สถานที ่

1 หมู่ที่ 1 ศูนย์สาธิตบ้านขนาบ 

2 หมู่ที่ 2 ศาลายางเอน 

3 หมู่ที่ 3 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองมะหาด 

4 หมู่ที่ 4 สนามกลางหมู่บ้านทับมา 

5 หมู่ที่ 6 ศาลาแหลมทองหลาง และศาลาหนองโพรง 

6 หมู่ที่ 7 ศาลาบ้านลุงพงษ์ 

7 หมู่ที่ 8 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน 

 

 

 

/ภูมิปัญญาท้องถิ่น... 
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8.3 ภูมปิญัญาท้องถิ่น ภูมปิญัญาชาวบา้น ปราชญช์าวบ้าน  
คลังปญัญาผูสู้งอายุต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง  

 

ล าดับ ภูมปิญัญา ชื่อ - นามสกุล ที่อยู ่

1. ด้านการศึกษา ๒ ราย  
 - วรรณคด,ี ภาษาไทย นางพิไลวรรณ  มณีปฐมวงค ์ 66 ม.8 
 - ภาษาพื้นถิ่น (ระยอง) นางทองดี  จันทร์แป้น 105/11 ม.2 

2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๙ ราย  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ นายจอมภพ  เรืองศิริพัฒน ์ 94/1 ม.7 
 - หมอต าแย  นางย่อม  สูงลน้ 112/1 ม.2 
 - หมอสมุนไพร  นายสงา่  เผือกทองค า 134/2 ม.7 
 - แพทย์โบราณ  นายสมศักดิ์  เฮงสกุลวงษ ์ 1/9 ม.3 
 - นวดแผนโบราณ  นายจ ารัส  บุรลี้ า 128/7 ม.7 
 - ยาลม  นางส าราญ  วงษ์ไพศาล 55 ม.3 
 - ปศุสัตว์  นายสุชิน  ทรัพย์สิน 60/4 ม.8 
 - หมอโบราณจับเส้นรู้โรค นายอุไร  สุขล้น 104/6 ม.4 
 - หมอโบราณจับเส้นรู้โรค นายชูชาต ิ คงทน 6/8 ม.4 

3. ด้านการเกษตร  ๗ ราย  
 - เพาะปลูกพืชสวน, ปุ๋ยหมัก  นายทองสุก  ผ่องผาด 53 ม.1 
 - ปลูกผัก (ผักกูด, หน่อไม้)   นางประมวล  ดังก้อง 47  ม.4 
 - ปลูกผักพื้นบา้น  นางบุญชู  ยิ่งยวด 134 ม.7 
 - ขยายพันธ์ต้นไม้  นายสมนึก  รตันศร ี 127/2 ม.7 
 - การท านาบัว  นายทองสุข  เกสรสวัสดิ ์ 32 ม.1 
 - กรีดยาง นายวิชาญ  เกษมจิตต ์ 110/1 ม.7 
 - ชันโรง นายปราการ  คชรินทร ์ 6/8 ม.4 

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  1๘ ราย  
 - ขึ้นบา้นใหม่ หมอขวัญ  นายอรุณ  นามจันทร ์ 66 ม.1 
 - คันกระสุน  นายชาญ  เกสรศิริ 41/2 ม.4 
 - กลองยาว  นางส าเนา  คงทน 59/1 ม.6 
 - มโหร ี นายพา  อยู่คง 64 ม.6 
 - ล าตัด  นายสั่ง  แสงโชติ 118/3 ม.7 

 - เจ้าโป ๋(ร าวง) นายจเร  แก้วประถม 21/2 ม.2 

 - นักร้องน าร าวง นางรัชนก  ศิริค า 88/1 ม.2 

 - ร าไหว้คร ู นางสุรีย์  คงทน 12/1 ม.2 
 

       /ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)... 
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ล าดับ ภูมปิญัญา ชื่อ - นามสกุล ที่อยู ่

 - ละครร้อง  นางสาวพรรณี  สินลอยมา 2/4 ม.2 
 - ละครร้อง  นางอรพรรณ  จันทร์บุตร 2/4 ม.2 
 - ร าวงย้อนยุค  นางสังวาล  ดังก้อง 108 ม.4 
 - การเล่นสะบา้  นางเสียน  บางรัตน์ 133/3 ม.7 
 - ตะกร้อลอดห่วง  นายยวด  ละมยั 116/43 ม.2 
 - หมากลุก  นายเสาร์ อบรม 10 ม.4 
 - บุญส่งวิ่งเกวียน  นายพิกุล  ค าผ่อง 72 ม.6 
 - ขนมหัวขันหมาก  นางสวัสดิ์  อยู่คง 64 ม.6 
 - เกวยีนหมาก  นางวรรณา  สีขาว 35/5 ม.1 
 - สัปเหร่อ  นายสมพงษ์  เมฆอรุณ 103/1 ม.7 

5. ด้านศาสนา จริยธรรม  6 ราย  
 - มัคทายก   นายสมควร  อบรม 20 ม.4 
 - มัคทายก ต ารายาสมุนไพร  นายบุญธรรม  ล าดับช้ัน 85/1 ม.6 
 - ไวยาวัจกร  นายผูก  สุทธิฮึก 61/3 ม.8 
 - ศาสนพิธี  นายละม่อม  หิรัญรัตน ์ 21 ม.3 
 - ศาสนพิธี  นายสิโรตพ์  มณีปฐมวงค์ 66 ม.8 
 - ศาสนพิธี  นายบุญช่วย  นามจันทร์  61/5 ม.1 

6. ด้านอตุสาหกรรม หตัถกรรม จักรสาน  ๑๑ ราย  
 - ลอดช่องสิงคโปร์  นางสัมฤทธิ  วเิชียรวัฒน์  89 ม.5 
 - จักรสาน  นางสุนทร  คงคาล้อม  37/12 ม.6 
 - กรงนก  นายเตี่ยม  คงคาล้อม  58 ม.6 
 - ถักโคเชร์ นิตติ้ง  นางพรวลัย  เสถียรธนพงศ์  126/7 ม.2 
 - ซุม่ไก่  นางชิน  เกสรศิริ  30/1 ม.4 
 - เหรียญโปรยทาน  นางสมาน  ล้นล้ า  48/8 ม.4 
 - เหรียญโปรยทาน, การสาน  นางจินดา  แก้วประถม  99/1 ม.4 
 - ตัดเย็บเสื้อผา้  นางฉลอม  อยูค่ง 106/2 ม.6 
 - ช่างเย็บผา้  นางสมควร  จติตรง  37/16 ม.6 

 - ช่างเย็บผ้า นางพิมลศรี  รกัสกุล 98/6 ม.4 

 - ช่างเย็บผ้า นางทวีวรรณ  ทองยืน 123/9 ม.2 
7. ด้านสถาปตัยกรรม  4 ราย  
 - ช่างไม้  นายแก้ว  พิกลุทอง  41/3 ม.3 
 - ก่อสรา้ง, งานไม้  นายจรินทร ์ จ านงคงทรัพย์  46/5 ม.6 

 

       /ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)... 
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 - ก่อสรา้ง, งานไม้  นางเพ็ญ  ดังก้อง  59/14 ม.6 
 - ก่อสรา้ง, งานไม้  นายค าปัน  เมอืงพรม  126/295 ม.2 

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

9. ด้านบรหิารจดัการ  1 ราย  
 - ชมรมผู้สูงอายุต าบลทับมา  นายผ่อง  หิงสนัเทียะ  129/4 ม.8 

10. ด้านกฎหมาย  1 ราย  
 - กฎหมายผู้พิพากษาศาลเยาวชนสมทบ  นางสาวเบญจา  ศรีสวัสดิ ์ 24 ม.1 

11. ด้านอาหาร  29 ราย  
 - น้ าพริก, น้ ายาปลาช่อน  นางสัน  เกสรศิริ  90 ม.4 
 - น้ าพริกแกงปา่/แกงเผ็ด  นางบาง  ทรัพย์สิน  64/2 ม.8 
 - น้ าพริก/แกงเผ็ด  นางฉลวย  แก้วประถม  111/1 ม.2 
 - พริกแกง  นางเสง่ียม  ชูเชิด  37/3 ม.3 
 - กะปิ  นางแจ๋ว  จิตติรบ ารุง  66/2 ม.8 
 - น้ าพริกกะปิ  นางพยอม  สุทธินาค  99 ม.5 
 - กะปิคั่ว  นางหวาน  คงทน  21/3 ม.2 
 - น้ าพริกขนมจีน  นางสาวสุราตรี  ปลดปลิด  106/1 ม.4 
 - แกงหมูชมวง  นางสิน  เนติยันต์  55/1 ม.6 
 - แกงบอน (สตูรโบราณ)  นางล าดวน  พฤกษาชาติ  105/10 ม.4 
 - แกงสม้ปลาเรียวเซียว  นางหล่อ  สนัน่ไหว  104/2 ม.2 
 - แกงไก่หน่อไม้ดอง  นางฉลวย  ประทุม  83 ม.7 
 - แกงมะระหมูย่าง  นางร าไพ  สุขล้น  104/6 ม.4 
 - แกงไก่กระวาน  นางสาววิลัย  นุชเจริญผล  20/11 ม.4 
 - แกงเขียวหวาน  นางสาวจรูญ  เมฆอรุณ  103/9 ม.7 
 - แกงคั่วหอยขม  นางฉอ้อน  สูงล้น  16 ม.2 
 - ปลาต้มหวาน  นายชวน  ชาวนา  99 ม.4 
 - ห่อหมก  นางสวลี  สุทธฮิึก  26/26 ม.4 
 - ผัดไทย  นางประยูร  สกุลวงษ์  69/6 ม.8 

 

       /ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)... 
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 - ผัดไทย  นางจินดา  รักสกุล 26/1 ม.3 
 - ส้มต า, ข้าวมัน  นางประเทือง  เกษรศิริ  41/3 ม.4 
 - ส้มต า  นางส าออย  อบรม  20 ม.4 
 - แคบหมู  นางแสวง  ชาวนา  96 ม.7 
 - ย าขาหมูรมควัน  นางทัศนีย ์ สน่ันไหว  81/3 ม.6 
 - ย าญวน  นางปราง  พงษ์คีรี  119/1 ม.2 
 - งอกถั่วดอง  นางทองเปลว  ยิ้มแย้ม  46/3 ม.1 
 - ข่าดอง  นางสุนทร  ทรพัย์สิน  66/3 ม.8 
 - ข่าดอง  นางสมควร  นคิมเขตต์  44 ม.4 
 - เมี่ยงค า  นางประนอม  เรืองศิริพัฒน์  105/9 ม.4 

12. ด้านขนมไทย  10 ราย  
 - ข้าวต้มมัด  นางฉลอม  วงษ์สูง  89/9 ม.4 
 - ขนมเทียน  นางจวน  เกสรศิริ  63/1 ม.8 
 - มัดใต ้ นางมาก  บุญสุข  44/1 ม.3 
 - ขนมเกีย้มจ้าง  นางโฉม  สุทธิฮึก 65/2 ม.8 
 - ข้าวเหนียวแดง  นางเจ่ย  รัตนสุนทร  85 ม.4 
 - ข้าวหลาม  นางพะยอม  ชูเจริญ  61/2 ม.6 
 - ข้าวหลาม  นางขิ่ม  ผ่องผาด  14 ม.1 
 - เปียกปูน  นางสะอ้ิง  วงษ์สูง  16/3 ม.1 
 - ลูกจุ่ย  นางส าเนา  คงทน  59/1 ม.6 
 - ขนมมัน  นางสาวกานดา  ชูเชิด  107/6 ม.4 

13. ด้านอื่น ๆ  5 ราย  
 - ดับพิษไฟ  นายสายยันต์  ทรัพย์สิน  64 ม.8 
 - เลี้ยงปลากัด  นายเกษม  นัทธีเจริญ  1/3 ม.2 
 - ขนมครกโบราณ นางนันทนา  วงษ์น้อย 25/1 ม.2 
 - ขนมหวาน นางบุญส่ง   เจริญทรัพย ์ 114/2 ม.2 
 - ดูตาน  า นายสมพร  คงทน 59/9 ม.6 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๗ ราย  

      ข้อมูล : โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนกันยายน 256๕ 

๘.๔ ข้อมูลดา้นบุคลากรเทศบาลต าบลทบัมา 
จ านวนบคุลากร 
 1.  จ านวนบุคลากร  จ านวน   ๑๗๖   คน 

   

ปลัดเทศบาลต าบลทับมา     จ านวน  ๑ คน 

 

/ระดับการศึกษา.... 
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รองปลัดเทศบาลต าบลทับมา    จ านวน  ๑ คน 

ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล    จ านวน   ๒๕   คน 

ต าแหน่งในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   จ านวน  1๒ คน 

ต าแหน่งในกองคลัง     จ านวน     ๒๐ คน  

                ต าแหน่งในกองช่าง     จ านวน      2๓ คน 

    ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ านวน       ๓๖ คน 

    ต าแหน่งในกองการศึกษา     จ านวน     30 คน 

    ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม    จ านวน      14      คน 

ต าแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน    จ านวน         4   คน 

ต าแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่    จ านวน         ๑๐   คน 

ระดับการศกึษา 

ประถมศึกษา      จ านวน     ๘     คน 

มัธยมศึกษาตอนต้น     จ านวน    ๑๑     คน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย     จ านวน    ๑๕     คน 

ระดับ ปวช.      จ านวน    ๕   คน 

ระดับ ปวส.      จ านวน    ๒๕   คน 

ปริญญาตร ี      จ านวน    ๙๗   คน 

ปริญญาโท      จ านวน      ๑๗       คน 

           ข้อมลูโดยงานกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลทับมา ณ เดือนกันยายน 256๕ 

ส่วนที่ 2 : ความจ าเปน็ในการพฒันาระบบ ICT ของเทศบาลต าบลทบัมา 

 

   คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ  วันที่  5 สิงหาคม 2552 เห็นชอบให้ทุกกระทรวง กรม               
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า และหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงมหาดไทย 
 

     เทศบาลต าบลทับมา  จึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
เทศบาลต าบลทับมาภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย วิสัยทัศน์และพันธกิจของจั งหวัด
ระยอง ดังนี ้
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             แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย               
พ.ศ.2552-2556 ประกอบด้วยแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
     (1). ส่งเสริมให้การศึกษาในระบบทุกระดับโดยน า ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนการสอน 
   (2). พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT แก่บุคลากรภาครัฐ 
    (3). พัฒนาการเรียนรู้ ICT นอกระบบเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น 
    (4). พัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังคนด้าน ICT อย่างบูรณาการ 
    (5). ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดสภาพการพัฒนา ICT ของประเทศเพื่อ
สนับสนุนการติดตามประเมินผลการพัฒนา ICT 
    (6). สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการผลักดันการใช้ ICT      
ในการบริหารและบริการของภาครัฐ 
    (7). ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 
 

    แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย            
พ.ศ.2552-2556 ประกอบด้วยแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
     (1). ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างเป็นระบบ เอื้อต่อการบริหารและการพัฒนาตามภารกิจกระทรวงมหาดไทย 
    (2). หน่วยงาน ICT ของกระทรวงมหาดไทย มีระบบบริหารจัดการที่เป็นสากล 
   (3). ทรัพยากรด้าน ICT ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความคุ้มค่า และเกิด
มูลค่าเพิ่มแก่ประชาชน และประเทศชาติ 
    (4). หน่วยงานภายในของกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์
แบบ 
    (5). ระบบ ICT ของกระทรวงมหาดไทย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา    
สู่สังคมอุดมปัญญาที่ยั่งยืน 
    (6). สังคมมีความปลอดภัย เข้มแข็ง อยู่ดีมีสุขร่วมกัน ด้วยประสิทธิภาพของระบบ 
ICT 
    (7). ระบบ ICT ของกระทรวงมหาดไทย เป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการแข่งขันของชุมชน  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  และประเทศ 
    (8). ระบบ ICT ของกระทรวงมหาดไทย เป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ความสามัคคี และสันติสุขของสังคมไทย 
    (9). ระบบ ICT ของกระทรวงมหาดไทย มีความทันสมัย รวดเร็วทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถรองรับการขยายตัวของการให้บริการ และตอบสนองต่อความต้องการ            
ของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และการพัฒนาประเทศ 
    (10). โครงข่าย ICT ของกระทรวงมหาดไทย มีศักยภาพ พัฒนาไปสู่โครงข่าย
สมัยใหม่ Next Generation Network (NGN) ที่สามารถบูรณาการ การใช้งานร่วมกันได้อย่างทั่วถึง 
    (11). มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีความมั่นคงปลอดภัย    
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและทุกภาคสวนที่เกี่ยวข้อง 
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   (12). การบริการประชาชน เป็นระบบการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ ทุกเวลา โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
    (13). ทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีช่องทาง
ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการด าเนินงานเชิงนโยบายและการบริการ หรือการพัฒนาระบบ
บริการร่วมกัน 
    (14). ระบบบริการ ICT ของกระทรวงมหาดไทย เป็นการบริการแบบ Single 
Window  ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถให้บริการแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบ เป็นต้นแบบการบริการประชาชน
ของประเทศที่เทียบเคียงได้ในระดับสากล 
    (15). ก าลังคนด้าน ICT ของกระทรวงมหาดไทย มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพ
ระดับเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    (16). บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพื่อ
น าไปสู่การบริการประชาชน และการสร้างความเป็นเลิศของประเทศ ในบริบทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
    (17). บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยมีขีดความสามารถในการใช้ ICT อย่างมี
ประสิทธิภาพมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดระยอง (Vision) 

 

   “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า  พัฒนาอย่างสมดุล  บนพืน้ฐานความพอเพียง” 

 

พนัธกิจ (Mission) 
   1. ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพและ
มีมูลค่าเพิ่ม  ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ  และพัฒนาเป็นเกษตร  อุตสาหกรรม 
และเกษตรท่องเที่ยว 
   2. เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่ง/สถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง  ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 
   3. จังหวัดระยองเป็นแหล่งอุตสาหกรรมนิเวศ  สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน  เป็นฐานอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน 
  4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการป้องกัน  อนุรักษ์  ฟื้นฟูและทุกภาคส่วน
ด าเนินกิจกรรมโดยค านึงถึงความเสมอภาคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน  ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
ภายใต้การน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้
   6. ภาคพาณิชยกรรม  และภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  และมี
ความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล  
    

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 

   1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง   
ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่ เกษตร  
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
   2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ ยวให้ เติบโตควบคู่กับ                      
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยนื     
   
 



- ๒๒ - 
 

  3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  สนับสนุน 
การด าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์รองรับเขตพัฒนาพิเศษ     
ภาคตะวันออก    
  4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ป้องกัน  อนุรักษ์  ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 
   5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 : เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วม                 
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 : สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาค               
พาณิชยกรรมและภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล 

 

เป้าประสงค์รวม (Goal) 
 

   1. เศรษฐกิจของจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการเกษตรกรรม  ภาคการท่องเที่ยว  ภาคพาณิชยกรรม  เป็นไปอย่างสมดุล 
   2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความมั่นคงทาง
สังคมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด  ทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
   4. เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีการน านวัตกรรมมาใช้อย่าง
เหมาะสม  ควบคู่กับมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      

ส่วนที่ 3 : ความจ าเปน็ในการพฒันาระบบ ICT ของเทศบาลต าบลทบัมา 

 

    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน  2547  เห็นชอบให้ทุกจังหวัดใช้การบริหารงาน
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Office) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นมาส่งผลให้
เทศบาลต าบลทับมา มีภารกิจในด้านยุทธศาสตร์และด้านบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมทั้งบทบาทในการ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการระหว่างส่วนราชการ  อ าเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการพัฒนางาน
ด้าน IT ของจังหวัดระยองจึงมุ่งในลักษณะเพื่อการบริหารและการจัดการเป็นหลักรวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT  
ในการบริหารงาน และพัฒนาระบบงาน IT เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ ตลอดจนการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็น
เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด 

 

   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล  ไม่เป็นรูปเดียวกัน  เนื่องจาก 
ส่วนราชการภายในจังหวัดแต่ละส่วนราชการ ต่างก็มุ่งพัฒนางานด้าน IT เป็นของตนเอง ท าให้ไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 

   การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของเทศบาล 
ต าบลทับมา  ได้ข้อสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้าน  ICT  ดังนี ้
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การวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ของเทศบาลต าบลทับมา 

 

องค์ประกอบหลัก จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

Hard  ware 1. มีระบบเครอืข่ายเชื่อมโยงทั้งระบบ Internet  
และ Intranet 
 
2. หน่วยงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับการ
ขยายเครือข่าย 
 
 
3. ผู้บริหาร ให้การสนับสนนุและพัฒนา 

1. อุปกรณ์ ด้าน IT ล้าสมัยเรว็
และไม่ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลย ี
2. ขาดงบประมาณในการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ด้าน ICT 
รวมทั้งการขยายศักยภาพด้าน 
ICT 
3. ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูลกลางหน่วยงาน 

Soft ware 1. ส่วนราชการมี Web side เป็นของตัวเอง 
2. ส่วนราชการมีฐานข้อมลูเป็นของตนเอง 
3. มีการพัฒนาฐานข้อมลูตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดครบถ้วน 
4. มีโปรแกรมรองรับการจัดท าข้อมูล 
5. ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
บริหารครบถ้วน 
6. เทศบาลใหก้ารสนับสนุน 

1. ขาดระบบและการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. ฐานข้อมลูบางประเภทมี
เงื่อนไขในการจัดเก็บ 
 
3. ขาดงบประมาณในการพฒันา 
Soft Ware 

People  ware ๑. มีสถาบันการศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
พร้อมให้การสนับสนุนและถา่ยทอดเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรของจังหวัด 
 
2.มีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  
 

1. ไม่มีคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสเทศและการ
สื่อสารจังหวัดระยองก ากับดูแล
อย่างเป็นระบบ 
2. มีบุคลากรด้าน IT ไม่เพียงพอ 
3. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน 
ICT พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถให้แก่บุคลากรของ
สว่นราชการ 
4. บุคลากรมคีวามรู้  
ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ไม่ทัน 
5. บุคลากรมคีวามรู้สึกว่า  
ขาดขวัญและก าลังใจ 
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

 
 

 
/สรุปผลการวิเคราะห์... 
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สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง 
People  ware 
1. มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อม ให้การสนับสนุน
และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหแ้ก่ บุคลากรของจังหวัด 
2. มีการพัฒนาบุคลกรของจังหวัด อย่างต่อเนื่อง 
Hard  ware 
1. มีระบบเครอืข่ายเชื่อมโยงทั้งระบบ Internet และ Intranet  
2. หน่วยงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับการขยายเครือข่าย
ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนและพัฒนา 
Soft ware 
1. ส่วนราชการมี Web side เป็นของตัวเอง 
2. ส่วนราชการมีฐานข้อมลูเป็นของตนเอง 
3. มีการพัฒนาฐานขอ้มูลตามที่กระทรวงมหาดไทย ก าหนดครบถ้วน 
4. มีโปรแกรมรองรับการจัดท าข้อมลู 
5. ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารครบถ้วน 
6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
อย่างต่อเนื่อง 
7. เทศบาลใหก้ารสนับสนุน 

โอกาส 
1. กระทรวงมหาดไทยมีโครงการที่จะ
ขยายเครือข่ายเช่ือมโยง 
2. มีโครงการที่จะขยายเครือข่าย 
เชื่อมโยงให้ถึงระดับหน่วยงานอ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. นายกเทศมนตรี ให้การสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือพัฒนา ICT  
4. มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้าน ICT  
ให้ค้นคว้า  หนว่ยงานในระดับส่วนกลาง 
และภูมิภาคมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
People  ware 
1. ไม่มีคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จังหวัดระยองก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
2. มีบุคลากรด้าน IT ไม่เพียงพอ 
3. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT  พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้
ความสามารถให้แกบุ่คลากรของส่วนราชการ 
4. บุคลากรมคีวามรู้ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไมท่ัน 
5. บุคลากรมคีวามรู้สึกว่าขาด ขวัญและก าลังใจด้านความก้าวหน้า 
ในการท างาน 
Soft ware 
1. ขาดระบบและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. ฐานข้อมลูบางประเภทมีเงื่อนไขในการจัดเก็บขาดงบประมาณ    
ในการพัฒนา Soft ware 
Hard  ware 
1. อุปกรณ์ด้าน IT ล้าสมัยเรว็ และไม่ทันตอ่ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลย ี
2. ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ด้าน ICT รวมทั้งการ
ขยายศักยภาพด้าน ICT ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลาง
หน่วยงาน 

ภัยคุกคาม 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วท าให้บุคลากรของจังหวัดไม่
สามารถพัฒนาความรู้ได้ทัน 
2. มีการโจมตฐีานข้อมูลจากภายนอก 
3. แนวทางการพัฒนาและการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ ICT ไม่สอดคล้องกัน 
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ส่วนที่ 4 : ยทุธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เทศบาลต าบลทบัมา ปี พ.ศ. 2566-2570 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
   เทศบาลต าบลทับมา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายการพัฒนาของเทศบาล 
ต าบลทับมา  พบว่าภารกิจ หน้าที่ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับการ
ขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เทศบาลต าบลทับมา  สามารถจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนได้ตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้  เพื่อให้การด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  บรรลุ
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของเทศบาลต าบลทับมา จึงก าหนดวิสัยทัศน์  จุดมุ่งหมายการ
พัฒนา  ดังนี ้
 
วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลทบัมา 
 

 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  เทศบาลต าบลทบัมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ทับมำเมืองน่ำอยู่  เรียนรู้นวัตกรรม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนำอย่ำงสมดุล พร้อมสูอ่ำเซียน” 

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาเทศบาล

ต าบลทับมา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกฬีา ศาสนา  

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมลูข่าวสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 ส่งเสรมิการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.2 ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1.3 ส่งเสรมิสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ ร้านค้า/ ตลาด 
ให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
1.4 ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 
1.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และแหล่งน้ า 

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ราง/ ท่อระบายน้ า 
2.2 ขยายเขต ติดต้ัง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟา้สาธารณะ 
2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาฝาย คลอง ล ารางและ 
แหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

 

๒.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่
พักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน ์

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
3.3 พัฒนาคณุภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและ
ทั่วถึง 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษาการกีฬา ศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๔.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
๔.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
๔.3 ส่งเสรมิ สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.4 พัฒนา  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  โบราณสถาน  
ศาสนสถาน 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการ
และพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

๕.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 
๕.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้และ
เครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานขององค์กร 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมือง  
การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.๑ สนับสนุนและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ 
บริหารจัดการท้องถิ่น  ภายใต้การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย 
๖.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
กิจการองค์กร 

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๗.1 ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ ประชาชน 
๗.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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               ส่วนท่ี 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักของเทศบาลต าบลทับมา ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการองค์กร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลทับมา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 256๖ พ.ศ. 256๗ พ.ศ. 256๘ พ.ศ. 256๙ พ.ศ. 25๗๐ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์  
ผลการด าเนินงานและ
กิจการของเทศบาล 

เพื่อเเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
แก่ประชาชน 

จัดท าวารสาร เอกสาร 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ  
วีดีทัศน์  จัดท า/ปรับปรุงเว็บ
ไซด์ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละครัวเรือน  
ที่รับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารเทศบาล 

เพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการ 
ข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

2. โครงการอบรมข้อมูล 
ข่าวสารตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕40 

เพื่ออบรมให้ความรู้ตาม
พรบ. และเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารถูกต้องและชัดเจน 

อบรมให้ความรู้ข้อมูล 
ข่าวสารตาพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ประชาชน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
ทราบสิทธิตาม พรบ. 
ข้อมูลข่าวสาร 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

3. โครงการพัฒนา 
ประสิทธิภาพบริการตาม 
พระราชบัญญัติอ านวย 
ความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ.๒๕5๘ 

เพื่อเผยแพร่งานบริการ 
ประชาชน 

จัดท าคู่มือบริการประชาชน
ส าหรับเผยแพร่่ และเป็น
แนวทางการติดต่อรับการ
บริการของหน่วยงาน 

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ  
ผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับ  
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
งานบริการเทศบาล  
ในรูปแบบวีดีทัศน์เพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ 
โครงการ/ กิจกรรมของ
เทศบาลกว้างมากยิ่งขึ้น 

200,000  200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับข้อมูล 
ข่าวสาร 

เพิ่มประสิทธิภาพ  
การประชาสัมพันธ์ 
ท้องถิ่นให้ประชาชน 
รับทราบ 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

๕. โครงการส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนใน 
การบริหารจัดการท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ของเทศบาล 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
ประชาคมหมู่บ้าน  
ประชาคมต าบล  
เพื่อแสดงความคิดเห็น 
ในด้านต่างๆ ของชุมชน  
จ านวน 8 ชุมชน 

20,000 20,000  20,000  20,000  20,000 ประชาชนมีส่วน  
ร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาท้องถิ่น  
มากยิ่งขึ้น  

การแก้ไขปัญหาที่ 
เกิดขึ้นในท้องถิ่นมี 
ประสิทธิภาพ  
การบริหารงานของ 
เทศบาลมีความ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 
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               ส่วนท่ี 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักของเทศบาลต าบลทับมา ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการองค์กร  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลทับมา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 256๖ พ.ศ. 256๗ พ.ศ. 256๘ พ.ศ. 256๙ พ.ศ. 25๗๐ 

๖. โครงการอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงสาธารณะ 

เพื่อจัดให้มีบริการ  
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
สาธารณะด้วยเทคโนโลยี
ไร้สาย (Hispeed WiFi) 
แก่ประชาชน 

ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงสาธารณะ 
ด้วยเทคโนโลยีไรส้าย 
(Hispeed WiFi) จ านวน
ไม่น้อยกว่า 10 จุด 

120,000  120,000 120,000 120,000 120,000 มีจุดบริการ  
อินเตอร์เน็ต  
ความเร็วสูง 
สาธารณะไม่น้อย
กว่า 10 จุด 

ประชาชนมีอินเตอร์เน็ต  
ความเร็วสูงสาธารณะ 
ส าหรับใช้งาน 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

๗. โครงการ Smart city 
เทศบาลต าบลทับมา 

เพื่อพัฒนาด้านการบริหาร 
ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart 
Governance) 

พัฒนาระบบบริการ
ภาครัฐเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ของภาครัฐโดยมุ่งเน้น 
ความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่วมและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมบริการ 

50,000  50,000 50,000 50,000 50,000 มีระบบการบริหาร
ภาครัฐอัจฉริยะ 
(Smart 
Governance)  
ส าหรับให้บริการ
ประชาชน 

ประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
ภาครัฐ  โดยมุ่งเน้น 
ความโปร่งใสและการมี 
ส่วนร่วมและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการประยุกต์ใช้ 
นวัตกรรมบริการ 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

๘. โครงการ Smart Office 
เทศบาลต าบลทับมา 

เพื่อบูรณาการข้อมูล 
ข่าวสารและสนับสนุนการ 
บริหารจัดการภายใน
องค์กร 

จัดท าและพัฒนาระบบ  
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์
จ านวน 1 ระบบ 

50,000  50,000 50,000 50,000 50,000 มีระบบส านักงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับใช้งาน  
จ านวน 1 ระบบ 

มีระบบส าหรับการ 
บริหารจัดการภายใน 
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

๙. โครงการส่งเสริมการใช้ 
สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ 

เพื่อสนับสนุนใช้สื่อในการ 
ประชาสัมพันธ์ผลการ  
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
อย่างสร้างสรรค์และเป็น 
ประโยชน์ 

จัดอบรมการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
ให้กับพนักงานเทศบาล 

20,000   20,000  20,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้
เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

บุคลากรในองค์กร  
มีความรู้ในการพัฒนา
สื่อได้อย่างสร้างสรรค์ 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 
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               ส่วนท่ี 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักของเทศบาลต าบลทับมา ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการองค์กร  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลทับมา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 256๖ พ.ศ. 256๗ พ.ศ. 256๘ พ.ศ. 256๙ พ.ศ. 25๗๐ 
๑๐. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์  

เทศบาลต าบลทับมา 
- เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลทับมา  
มปีระสิทธิภาพมากขึ้น  
- เพื่อรองรับการเชื่อมโยง 
ระบบงานของหน่วยงานรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ 
ได้มากขึ้น  
- เพื่อเพิ่มช่องทางการ 
ติดต่อส่ือสารระหว่าง 
ประชาชนกบัหน่วยงาน 

เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ 
ของเทศบาล 
ต าบลทับมา  ให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 50,000    ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลข่าว 
สารการด าเนินงาน
ของเทศบาลเพิ่ม 
ขึ้นร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

๑๑. โครงการอบรมเพื่อการ 
ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ 
ความสามารถในการใช้ 
คอมพิวเตอร์และระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
อย่างเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

อบรมให้ความรู้การใช ้
คอมพิวเตอร์และระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาล 

 30,000  30,000  - จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการคิดเป็น 
ร้อยละ 80  
- ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เป็น 
ประโยชน์ในการ 
ปฏิบัติงานคิดเป็น
ร้อยละ 85 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
เทศบาลมี ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มขึ้น 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 
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               ส่วนท่ี 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักของเทศบาลต าบลทับมา ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการองค์กร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลทับมา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 256๖ พ.ศ. 256๗ พ.ศ. 256๘ พ.ศ. 256๙ พ.ศ. 25๗๐ 
๑๒. โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ท าให้ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของพันธุกรรมพืช
ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
ก่อให้เกิดกิจกรรม  เพื่อให้มี
การร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ที่น า
ผลประโยชน์มาถึงประชาชน
ชาวไทยตลอดจนให้มีการ
จัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรม
พืช  ให้แพร่หลายสามารถ
สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

ด าเนินการตามกิจกรรม 
ต่างๆ  เฉพาะกิจกรรมที่
เหมาะสมภายในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลทับมา ดังนี ้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม 
ส ารวจเก็บ รวบรวม
พันธุกรรมพืช  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม 
ปลูกรักษา พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช  
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์
ข้อมูล พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวาง
แผนพัฒนา พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุน การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

100,000  100,000  100,000 100,000 100,000 ปริมาณต้นไม้ 
ในเขตเทศบาล
ต าบลทับมาได้ 
จัดท าทะเบียน 
พันธุกรรมพืช 

จ านวนต้นไม้ในเขต 
เทศบาลต าบล 
ทับมา ที่ได้
ด าเนินการ  
ขึ้นทะเบียน 
พันธุกรรมพืช 

กองสาธารณสุขฯ/ 
ฝ่ายบริหารงาน 
สาธารณสุข 

๑๓. โครงการเมืองคาร์บอน  
ต่ า Carbonfootprint 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และชดเชยก๊าซเรือนกระจก 
ภายในชุมชน  

1. รวบรวมข้อมูลกิจกรรม 
ภายในชุมชนละค านวณ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้น  

50,000  60,000 80,000 80,000 80,000 1. ร้อยละ  
ของผู้เข้าร่วม 
โครงการได้รับ 
ความรู้มากกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

1. ประชาชนมี 
ความรู้ มีความ
เข้าใจการลดและ
ชดเชยการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

กองสาธารณสุขฯ/ 
ฝ่ายบริหารงาน 
สาธารณสุข 
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               ส่วนท่ี 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักของเทศบาลต าบลทับมา ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการองค์กร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลทับมา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 256๖ พ.ศ. 256๗ พ.ศ. 256๘ พ.ศ. 256๙ พ.ศ. 25๗๐ 
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายการ  

ด าเนินงานชุมชนคาร์บอนต่ า
3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การลดและชดเชยการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก  
4.เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชนในการ
ลดและชดเชยการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายในชุมชน 

2. จัดท ารายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกภายในชุมชน  
3. จัดกิจกรรมรณรงค์
ภายในชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน 

     2. จ านวน 
ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

2. ปริมาณการ 
ปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกจากชุมชน 
ลดลง  
3. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการลดและ
ชดเชยการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

กองสาธารณสุขฯ/ 
ฝ่ายบริหารงาน 
สาธารณสุข 

๑๔. โครงการ Carbon 
footprint ส าหรับองค์กร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของเทศบาล  ในการค านวณ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร  เพื่อใช้
บริหารจัดการการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกและการลด
ใช้พลังานและทรัพยากร
ให้แก่พนักงานเทศบาล 
จ านวน 100 คน  
2. รวบรวมข้อมูลกิจกรรม 
ภายในองค์กรและค านวณ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้น  
3. จัดท ารายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกภายในองค์กร 

20,000  20,000  20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ 
ด าเนินงาน  
ตามแนวทาง 
การทวนสอบ 
คาร์บอนฟุต 
พร้ินท์ของ 
องค์กรครบถ้วน 
ร้อยละ 90 

องค์กรสามารถลด 
การปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกและ 
บุคลากรมีความ 
ตระหนักถึงภาวะ 
โลกร้อนและมีส่วน 
ร่วมในการลดใช้ 
พลังงานและ 
ทรัพยากรอย่าง 
ยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ/ 
ฝ่ายบริหารงาน 
สาธารณสุข 

๑๕. โครงการส่งเสริมการผลิต 
การบริโภคและการบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ให้สถาน
ประกอบการและหน่วยงาน 
องค์กร  ในพื้นที่มีการผลิต
และการบริการที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

สถานประกอบการและ 
หน่วยงานองค์กร  ในพื้นที่มี
การด าเนินการที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

30,000  30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสถาน 
ประกอบการ 
หรือหน่วยงาน 
องค์กร  ในพื้นที่
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

สถานประกอบการ 
หน่วยงานและ 
องค์กร มีการใช้ 
ทรัพยากรและ 
พลังงานอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ  
มีการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

กองสาธารณสุขฯ/ 
ฝ่ายบริหารงาน 
สาธารณสุข 



- ๓๒ - 
        
 

               ส่วนท่ี 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักของเทศบาลต าบลทับมา ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการองค์กร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลทับมา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 256๖ พ.ศ. 256๗ พ.ศ. 256๘ พ.ศ. 256๙ พ.ศ. 25๗๐ 
๑๖. โครงการติดตั้ง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV System)  ในเขต 
เทศบาลต าบลทับมา  
หมู่ที่ 1-8 ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

เพื่อใช้ป้องกันระวังใน
ชุมชน 

ปริมาณงาน  จัดซื้อกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
จ านวน 100 ชุด พร้อม
อุปกรณ์และระบบสาย 
จ านวน 1 งาน รายละเอียด
ตามแบบแปลนของทาง
ราชการ 

   9,000,000  จ านวนกล้อง  
ที่ติดต้ัง 

ประชาชนในเขต 
เทศบาลรู้สึก
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๗. โครงการส่งเสริมหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนสถานศึกษาจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และ 
การบริหารจัดการตาม  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนมี 
พัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านทับมาและ 
โรงเรียนอนุบาลทับมาในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 
การบริหารจัดการตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
สถานศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียนที ่
เข้าร่วมโครงการ 
ได้เรียนรู ้ 
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจ   
ร้อยละ 90 

1. โรงเรียนอนุบาล 
ทับมาได้จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการ 
บริหารจัดการตาม 
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. นักเรียนมีพัฒนา 
การทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาดี 

กองการศึกษา 

๑๘. โครงการปรับปรุงระบบ 
แผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน 

เพื่อน าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีตรวจสอบติดตาม 
และเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที่ 
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้มีข้อมูลครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เทศบาลสามารถ 
น าระบบแผนที่ 
ภาษีและ 
ทะเบียน
ทรัพย์สิน  มาใช ้
ในการจัดเก็บ 
ภาษีได้จริง 

เทศบาลมีแผนที่  
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่ได้ 
มาตรฐานและมี 
ข้อมูลถูกต้องเป็น 
ปัจจุบัน 

กองคลัง 

๑๙. โครงการส่งเสริมมาตรฐาน
สินค้าและการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ 
ยกระดับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ  
ด้วยองค์ความรู้นวัตกรรม
และส่งเสริมการตลาด 

ด าเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อ 
สนับสนุนเครือข่ายสินค้า 
เช่น - ออกแบบส ารวจความ 
ต้องการอาชีพเสริม - จัด
อบรมอาชีพเสริม 

   30,000  จ านวนกลุ่ม 
อาชีพที่ได้รับการ 
สนับสนุน 

1. ชุมชนมีการ
รวมกลุ่มและมีความ
เข้มแข็ง  
2. ชุมชนมีเศรษฐกจิ
พอเพียง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 



 
- ๓๓ -                  

 
 

               ส่วนท่ี 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักของเทศบาลต าบลทับมา ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการองค์กร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลทับมา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ 

ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 256๖ พ.ศ. 256๗ พ.ศ. 256๘ พ.ศ. 256๙ พ.ศ. 25๗๐ 
๒๐. โครงการสร้างศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้  
แบบดิจิทัล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
การสร้างศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แหล่งเรียนรู้แบบดิจิทัล 

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
แบบดิจิทัล 

    300,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ 
สนับสนุน 

ร้อยละ 80 ของ  
กลุ่มอาชีพที่ได้รับการ 
สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในเขตเทศบาล 
ท าให้ประชาชนมี 
รายได้เสริม 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๒๑. โครงการส่งเสริมการ
จ าหน่ายและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชน “มองมา ทับมา” 

1. เพื่อให้ประชาชนที่
สนใจได้มีโอกาสฝึกอบรม
อาชีพที่ตนเองถนัด  
2. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า 

ด าเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อ 
สนับสนุนเครือข่ายสินค้า 
เช่น - ออกแบบส ารวจความ 
ต้องการอาชีพเสริม  
- จัดอบรมอาชีพเสริม  
- จัดสถานที่จ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ 

    30,000 จ านวนอาชีพที่ 
ได้รับการส่งเสริม  

ร้อยละ 80 ของ  
กลุ่มอาชีพที่ได้รับการ 
สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในเขตเทศบาล 
ท าให้ประชาชนมี 
รายได้เสริม 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

 

 

 

 



แผนที่เขตหมูบ่า้น เทศบาลต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวดัระยอง 

 


